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ET INKLUDERENDE
TURLAG

Det hele startet i Italia, med
ÆRESMEDLEMMENES
DRØMMETURER

tegninger av en regnbue og
skriften «Andrà tutto bene» –

SKISPORT PÅ BYFJELLENE
I GAMLEDAGER

som betyr «Alt blir bra».
Tegningene prydet italienske

VERTSKAP I FJELLET I
ANNERLEDESÅRET

AUSTEVOLL TURLAG: MED HAVET SOM
NÆRMESTE NABO

MØTE MED MELKEVEIEN

vinduer og ble delt i sosiale
medier for å spre håp. Så
spredde ordene seg over hele
verden - helt til Tellevikafjellet
i Åsane.

TURLEDEREN
- DEN GODE

Turfølget stoppet opp da de
oppdaget det lille skiltet med

VINDKRAFT

sirlig innskrift og konglepynt.
En fin oppmuntring til alle

NYTT TRIMTILBUD:
FRILUFTSTRIMMEN 60+

turgåere i denne krevende
koronatiden, hvor så mye føles

PAKKELISTE FOR
VINTERTUREN-

annerledes og usikkerheten er
stor for mange.

TURPROGRAM VINTER 2021

FORSIDE: Grindaflethytta, Voss Utferdslag. FOTO: Espen Haagensen

Alt blir bra.
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« EIT INKLUDERANDE TURLAG»

Valg av riktige ski og sko er avgjørende for en god skiopplevelse. Vi har
kompetansen og utvalget slik at vi sammen finner utstyret til ditt behov.
Velkommen inn for en hyggelig skiprat!

FISCHER SKIN
BARNESKIPAKKE

Lei av å bruke tiden på å smøre?
Fischer Skin Performance Jr. er en
barne- og juniorski med inte grert
kortfell. Skien har også innsving
som gir god stabilitet, og den blir
dermed også enklere både til å
svinge, skrense og ploge med.
Vi har her laget en pakke med
Alpina Sport Tour Jr. støvelen som
er en varm og komfortabel støvel
til barneføtter.

Byfjellstrimmen går på tur flere ganger i uken. Det er gratis å være med for alle. Turlederne er veldig glade når nye folk blir med på tur og de prøver å få alle til å finne seg godt
til rette i miljøet.

«Kvifor vart du med i Turlaget?» Eg likar å spørje om det. Det er naturleg å forvente eit svar som: «Eg
likar så godt å gå på tur». Men det er ofte ein hale på svaret.
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«Eg har nyleg flytta hit, og kjenner ingen her».
«Eg treng ein ny omgangskrets etter at eg vart
skilt.» «Eg ynskjer å vera saman med nokon
som deler mine interesser.»

fell vekk. Møteplassar opphøyrer. Kjensla av
einsemd vert forsterka. Eg har så lyst til å
strekke ut ei hand til deg som kjenner på at du
treng eit fellesskap. Kom med oss!

Mange oppsøker eit fellesskap og tilhøyrsel.
Slik var det for meg òg. Etter ei stygg bil-/
sykkelulukke vart trongen for å få eit sterkare
turfellesskap påtrengande. Eg kjende meg
isolert og einsam i ein periode der turen til
postkassa var uoverkommeleg.

Ho som slutta på fotballen i vår kan blomstre
på eventyr med Barnas Turlag. Programmet
og kvardagsturane til Fjellsportgruppa kan
gje inspirasjon til studenten som sit aleine på
hybelen. Seniorgruppa eller Aktiv i 100 kan
lokke pensjonisten ut av ei stove som har vorte
altfor stille.

Ein av verdiane til Bergen og Hordaland Turlag
er «Inkluderende». Det inneber at me skal ha eit
turtilbod der alle kjenner seg velkomne. Denne
verdien vert ekstra viktig når me lever med ein
pandemi. Mange sit på heimekontor. Struktur

Nærturen er lavterskel og finst i lokallag og i
byen. Byfjellstrimmen lokkar med turar fleire
gonger i veka. Dei møter alle med opne armar.
På Til Topps sine turar møter ein deltakarar frå

heile verda. Og på DNT Tilrettelagt tilpassar me
turen etter dei utfordringane deltakarane har.
I Turlaget fann eg aktivitetar som var tilpassa
meg. Men det viktigaste var at eg fann det
sosiale fellesskapet eg ynskte meg. Om du er
like heldig som meg, så kan du jo legge Sti og
Varde i postkassen til en nabo eller ein stad der
nokon andre kan lese det. Men dersom du ikkje
heilt har funne din plass i Turlaget: Sjekk ut ei
anna gruppe. Bli med på ein ny tur. Kom innom
Tursenteret og be om råd. Sjekk nettsider og
Facebook. Me har noko for alle.
Du er velkomen med i turfamilien!
ELISABETH SKAGE,
STYRELEIAR I
BERGEN OG HORDALAND TURLAG

MADSHUS FJELLTECH
M44 SKIPAKKE
Har du savnet en smal stålkantski
med fell ? Fjelltech M44 er en smal
robust og innsvingt stålkantski
med integrert kortfell som er per fekt for preparerte løyper både
deg trygt og godt svinggrep på alle
underlag. Vi har her satt sammen
en pakke med Fischer XC Control
støvelen som er en lett og varm
støvel med solid ankelstøtte.

Foto: ÅSNES v/Sveinung Klyve

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

OPPLEV FJELLET PÅ RIKTIG UTSTYR

FISCHER E-99 EASY
SKIN SKIPAKKE
som kan brukes både i og uten for løypen. Stålkantski med lang spenn, smørelomme og 13 mm
innsving. Vi har kombinert denne
skien med støvlene Alpina Alaska
BC og Crispi Stetind BC.

Pakkepris:

Pakkepris:

Pakkepris:

1.999,–

4.599,–

6.899,–

FISCHER E-109 EASY
SKIN SKIPAKKE

ÅSNES NANSEN /
CECILIE FJELLSKI PAKKE

ÅSNES INGSTAD /
TONJE FJELLSKIPAKKE

Dette

er

pakken

for

krevende

Nye Ingstad og Tonje er blitt en

skien.
Bred stålkantski med god bære evne og moderat gåspenn for
reng. Integrert fellelås slik at en
kan bruke kortfeller. Sammen
med Crispi Bre støvelen i Gore-Tex
og Super Telemarkbindingen, er
pakke. Skien kan også godt kom bineres med Crispi BC Stetind el ler Alpina BC Alaska sammen med
Rottefella Magnum Bindingen hvis
en prioriterer gåingen.

rocker i tupp som sikrer meget
god bæreevne og supre kjøre egenskaper. Perfekt til turer i
krevende og bratt terreng. Mode
rat
gåspenn
samt
integrert
fellelås. Bør brukes sammen med
en 75mm støvel, så her har vi
satt sammen en pakke med
Voile kabelbinding, samt Crispi
Bre støvelen. Alternativ er Crispi
Svartisen støvelen som har en
mykere såle, men stivere ankel mansjett .

Pakkepris:

Pakkepris:

Pakkepris:

7.399,– / 7.599,–

6.799,– / 6.999,–

7.899,– / 8.299,–

kraftig, bred og lettsvingt ski med
stålkant og hele 18mm innsving.
Sammen med den nye Crispi Bre
støvelen i Gore-Tex og Super Tele mark bindingen, er dette virkelig
en pakke vi går god for. Skien kan
også godt kombineres med Crispi
BC Stetind eller Alpina BC Alaska
sammen med Rottefella Magnum
Bindingen
hvis
en
prioriterer
gåingen .

Markeveien 3, rett ved Torgalmenningen.
Telefon 55 62 73 00 eller info@outdoorbergen.no
ÅPNINGSTIDER 10-18 TORSDAG 10-19 LØRDAG 10-16
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LASSE SKEIE

VIKAFJELLET
I min alder handlar det ikkje så mykje om å gå skiturar til nye stader,
men heller om å koma attende til fjellområde eg har likt meg godt i. For
meg er Vikafjellet på grensa mellom Voss og Vik eit fjellområde eg har
gått mange flotte skiturar, og som eg lengtar attende til. På Vikafjellet
er det fine dalar og høge fjell som lokkar deg ut på ski i alle retningar.
Eg skulle gjerne ha gått inn Sendedalen og opp på Grøndalsfjellet ein
gong til. Sendedalen er ein vakker dal der skiene glir lett sørvestover
til Tverrgavlane. Herfrå er det bratt opp mot vest og nord til toppen
av Grøndalsfjellet, 1375 moh. Der er det eit vidt utsyn til fjell i alle
retningar. I vest kan eg sjå langt innover i Stølsheimen. Frå toppen er det
eit langt og flott nedrenn i nordaustleg retning til grensa mellom Voss
og Vik, og derfrå i austleg retning ned til RV 13. Eg gler meg til å svinga
meg nedover fjellsida på Grøndalsfjellet ein siste gong.

ÆRESMEDLEM I
BERGEN OG HORDALAND TURLAG
Den som tildeles æresmedlemskap, må ha utvist en
uvanlig og betydelig innsats for Bergen og Hordaland Turlag, gjerne på flere felter av lagets virksomhet
over tid. Normalt bør innsatsen ha en varighet på ca.
30 år. Kandidaten må innad og utad ha representert
laget på en tillitvekkende, representativ og uegennyttig måte, og bidratt betydelig til lagets samhold,
virksomhet og utvikling. Æresmedlemskapet skal
være en sjelden hedersbevisning og henge meget
høyt. Denne hedersbevisningen består av en stor nål
med Bergen og Hordaland Turlags emblem, samt at
den utnevnte tildeles livsvarig fritt medlemskap.

•STØLSHEIMEN

VIKAFJELLET

•

JOHANNES ØVREÅS

ÆRESMEDLEMMENES DRØMMETURER
Vi har spurte æresmedlemmene i Bergen og
Hordaland Turlag om hvilken dagstur de aller helst
vil gå i vinter. Her er deres førstevalg om de bare
fikk gått én tur i vinter.

6

JØRGEN FAYE

THORBJØRN KALAND

LIVARDEN

STØLSHEIMEN

Jeg har lyst å gå til toppen av Livarden fra Totland.
Livarden er sånt et trivelig fjell! Hyggeligste trasé er
å gå opp på kammen. Der får du strålende utsikt! I
godvær en mørk kveld kan du se lysene fra Nordsjøen.
Jeg har vært der utallige ganger, senest i sommer. Så
mange fine minner!

Foruten hverdagsturene
på fjellet bak huset mitt på
Skansen, er det Stølsheimen som kommer øverst
på ønskelisten min når
jeg planlegger nye turer.
Mitt siste minne derfra
er turlederkurset sist
september, da vi kunne gå
i shorts over favorittfjellet
Tindafarangen (1197
moh.). Solen skinte over
flammende høstfarger.
På veien fra Selhamar og
nydelige Rappen kom vi da
over til favoritthytten min
Åsedalen. Stølsheimen er
like forlokkende til fots som
på ski, så neste tur til drømmefjellet blir nok på ski.

KÅRE EIK

SKÅLAFJELL
Min draum no i alderdomen er at eg i mange år
enno har mot og helse til å gå fotturen til Skålafjell
i Rosendal, også vinterstid. Eg vel meg såleis eit
enkelt mål, eit kvardagsmål, rett og slett, og så
er det fint at tidlegare tiders krevjande turar i
Vestland fylke er med i minneverda. Fleire merkte
ruter fører til Skålafjell (501 moh.), følg gjerne
skilting frå kaien i Rosendal framom turhytta på
Sjethaug eller opp Sherpatrappene frå Åsvodl.
Ved toppvarden er det 360 graders utsyn til fjell
og dalar, hav og fjordlandskap.
Skilta på Skålafjell viser til fleire alternative rundturar, til dømes den som går framom stølstunet
Kjeldestøl, med sju fint restaurerte sel.

•

HALLINGSKEID

• INGEBJØRGFJELLET
•

Hallingskeidområdet er fint og kjekt å gå på tur i.
Man kan gå til Finse og hvis det er dårlig vær, så har
man alltid Hallingskeid-hytten å gå tilbake til. Man
kan også gå mot Vatnahalsen om vannene er trygge.
Jeg har gått mange turer i det området med pulk
og overnattet ute i telt. Hallingskeid er også et flott
område å grave snøhule i. Jeg har hatt flere skoleklasser med meg må snøhuletur der. Det er et sikkert og
godt område å grave i snøen.

PER HENRIK EKELAND

INGEBJØRGFJELLET
Mellom Granvinfjorden og Eidfjorden ligger
Ingebjørgfjell, 1210 moh. Toppvarden gir en overveldende utsikt ned i Eidfjorden, innover Sørfjorden
og mot et markant fjellrike. Gode fjellski og gode
turvenner anbefales på turen.

BERGEN

• LIVARDEN

HALLINGSKEID

• TVEITAKVITINGEN

HARDANGERVIDDA

•
STEINAR OLSEN

KIRSTEN SVANØE SØGNEN

TVEITAKVITINGEN

• SKÅLAFJELL

Kvamskogen er et flott turområde både sommer
og vinter. En fantastisk skitur som jeg vil anbefale;
det er en «klassiker». Tveitakvitingen en vakker
vinterdag i strålende sol og på godt føre er et fint
turmål. Start i Furedalen og gå til Mødalen, videre
til Såta, opp «Stueveggen» og videre over Gråfjellet til toppen på 1299 moh. Utsikten derfra er
upåklagelig. Ta gjerne returen via Høganovi,
Bjørnahinovi, Juklaberget, videre til Fossdalssetra
og ned til Furedalen. Eventyrlige nedkjøringer.
God tur!

HARDANGERVIDDA
Drømmeturen som jeg husker fra
tidligere tider, var påskeopplevelsene
med Turlaget på Hedlo turisthytte i
Veigdalen på 80- og -90-tallet. Turen
gikk ofte til Træsfonn (1681 moh.)
på gnistrende føre. Vi dro ut i 8-tiden
om morgenen og hjem i 20-tiden om
kvelden. Vi gikk over fjellrygger, over
vann og gjennom daler i det vakreste
vinterlandskapet du kan tenke deg.
Snakk om vinterfest. Hardangervidda
vest byr på det flotteste skiterrenget i
Norge.

7

UKJENT (SPESIALSAMLINGENE, UIB)

UKJENT (SPESIALSAMLINGENE, UIB)

ATELIER KK

Hoppbakke i
Byfjellene, begynnelsen av 1900-tallet.

Mye vinteraktivitet i Byfjellene på begynnelsen av 1900-tallet.

Skisport på Byfjellene
i gamle dager
Langrennsløp rundt Sædalen, hopprenn i flere fjellsider og slalåmkonkurranse ned Ulriken med
15.000 tilskuere. Skisporten i Byfjellene før i tiden bød på store prestasjoner og underholdning for
byens befolkning.
For godt og vel 120 år siden begynte bergenserne
å bygge hytter på Byfjellene, noen private, men
mange i regi av idrettslag. På den tiden var det
mer vanlig at områdene som omkranser byen
kunne friste med flotte snøforhold gjennom
lengre perioder av vinteren. De færreste hadde
mulighet til å reise til mer eksotiske vintersportssteder. Aktivitetstilbudet og underholdningstilbudet var heller begrenset. Derfor falt
det helt naturlig at Byfjellene i forbindelse med
hyttebyggingen utviklet seg til å bli en populær
vintersportsarena.
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«KRAFTIG OG STILFULL SKIFØRING»

Skitur på Fløyfjellet mellom 1920 og 1930 en gang.

Sannsynligvis var det Bergen Turnforening som
stod bak det første hopprennet som ble arrangert
på Ulriken. Det fant sted på slutten av 1800-tallet ved hytten Valhall, som stod ferdig i 1896 og
som står der den dag i dag. Hopprennet, som ble
en årlig foreteelse, trakk til seg mange tilskuere
og ble hyppig omtalt i den lokale dagspressen.
I april 1901 fikk innehaveren av Valhall ekstra
premie for «kraftig og stilfull skiføring», med
hopp på 14 og 15 meter.

Etter hvert ble større bakker tatt i bruk, som
Gimlebakken, syd for Vassdalvatnet på Ulriken,
og Norrønabakken på Langelien. Felles for disse
første hoppbakkene var at de var naturlige bakker som var lite bearbeidet. Tryggve Gran var en
av ildsjelene bak Gimlebakken. Han ble senere
skiinstruktør for Robert Scotts Sydpol-ekspedisjon, og han ledet gruppen som fant teltet med
Scott og hans ledsagere døde av frost og sult.
FLERE HOPPBAKKER BLE BYGGET

I 1924 stod Soriabakken, like ved «Indianerstien», ikke langt fra Gimlebakken, ferdig. Der
kunne det gjøres hopp på 40 meter, og kanskje
litt til om forholdene var gode. Det kom også
mange andre bakker på Byfjellene, som for
eksempel Vikingbakken ved Vikinghytten på
Vareggen. Bakkene hadde varierende størrelse.
De fleste forsvant under siste krig. En av bakkene som overlevde, var Bergensbakken, som
ble bygget bak Rundemanen med kommunale
midler. Her ble det også arrangert renn etter
krigen, med stor deltakelse, kjente skinavn og
tallrik oppslutning fra publikum. Men bakken

var farlig pga. lei sidevind. Derfor ble den i
1948 besluttet nedlagt. I dag kan man bare ane
profilen av anlegget.
Kombinert ble etter hvert en populær øvelse.
I 1909 ble langrennet avviklet en lørdag med
start fra den nye Turnerhytten. I regnvær og tung
snø startet 22 deltakere. På grunn av snømangel
måtte søndagens hopprenn flyttes fra Gimlebakken til Norrønabakken, hvor 40 hoppere deltok.
Hele 1000 tilskuere fikk se hopp på opptil 27,5
meter.
Det ble også konkurrert i kombinasjonen langrenn/slalåm det året. Starten var ved hytten
Valhall, ned gjelet mot Grimen gård, og derfra
i langrennsløype rundt Sædalen, med innkomst
på Lorthaug.
100 meters skytebane ved Turnerhytten
Året etter ble «Bergensrennet» en folkefest.
Ifølge avisene fant opp mot 6000 mennesker
veien opp til Gimlebakken på søndagen. Så
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ATELIER KK

BUBBLE & SKI

SKI & BADELAND 2+2 FRÅ 5899,-

Bu komfortabelt. Kom og gå som de vil!
Med ski og bad helgepass kan familien
fritt bruke badeland og skitrekk heile
helga.
Med heilpensjon på Gaupnetunet hotell,
kort veg til Lustrabadet badeland og gratis
parkering i Sogn Skisenter treng de ikkje
tenka på anna enn å ha ei skikkelig triveleg
helg saman.
Les meir på www.sognskisenter.no

Mye vinteraktivitet i Byfjellene på begynnelsen av 1900-tallet.

mange mennesker hadde aldri tidligere vært
på Ulriken samtidig. En vossing vant både
langrenn og kombinasjonen. Han slo beste
østlending i langrennssporet med to og et halvt
minutt. I tillegg hadde han et kjempehopp på 26
meter, selv om han måtte ta nedi med hånden.

UTFOR NED ULRIKEN

Ikke alle prosjektene ble realisert. Fløyen fikk
riktignok noen guttehopp og 40-metersbakken
Granbakken. Men det planlagte skisenteret ved
Skomakerdiket, med både slalåmløyper og flere
hoppbakker helt opp til 60-metersbakke, ble det
ikke noe av. Arbeidet med en slalåmløype ned
hele Ulrikens forside, omtrent samme trasé som
Ulriksbanen, ble heller aldri fullført.
ØNSKE OM EN HVIT BYFJELLSVINTER

I den utstrekning bergenserne fortsatt konkurrerer med ski på beina, foregår det nok stort sett
i andre områder enn Byfjellene. Dette kan blant
annet ha sammenheng med klima-endringene.
Mildere vintre til tross, det hender fortsatt at det
er dager med skiføre på Byfjellene. Da er det
imponerende mange som benytter seg av muligheten til å suse over Vidden, eller ned Ulriken,
på samme måte som i gamle dager. Kanskje får
vi igjen muligheten kommende vinter?

V el kom en til de ienl!
h yg g el eg h a n

1000 m2 med sport
• Sportsutstyr

• Ski- og vinterutstyr

• Kleavdeling

• Trimapparat og
utstyr

• Barneklær
• Sko
• Våpen

S. Endeve Sport

VANGSGATA 40:

• Tilpassing og
støyping av solar og
innersko

• Fisk

Velkomen til ein
hyggeleg handel!
0 VOSS
UTTRÅGATA 21 – 570
VANGSGATA 47 OG
E.NO
19 – ENDEVE@ENDEV
TELEFON 56 51 11

OUTLET
30-70%

Godt utvalg av
d sport
00 m2 m efrå
barneklær
10
i vangsgata 40

• Friluftsutstyr

Sykkel og
sykkelverkstad
i Uttrågata 21

TEKST: RUNE SAMDAL
KILDE: BERGENSERNES FJELLVERDEN, BIND I,
IDRETT I BYFJELLENE, AV ODD STRAND.

S. Endeve Sport
VANGSGATA 47 OG UTTRÅGATA 21 – 5700 VOSS
TELEFON 56 51 11 19 – ENDEVE@ENDEVE.NO
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FOTO: COLOURBOX

I kjølvannet av den økende interessen for skilivets gleder ble det opparbeidet, i tillegg til hoppbakker, både langrennsløyper og slalåmbakker
av større og mindre format. Det ble blant annet
tilrettelagt for skiløyper med og uten flomlys
både på Fløyen og på Natlandsfjellet. På Landås
ryddet ildsjeler plass for en liten slalåmløype
nedenfor Skiveien. Fløibanen, som kom i januar
1918, og Ulriksbanen, som hadde sin første tur i

1961, bidro til at skifolket kom seg opp i snøen
på en rask og lettvint måte.

FOTO: COLOURBOX

Selv om det ble arrangert slalåmrenn allerede
i 1909, var det først i 1963 at skiarrangement
på Ulriken fikk virkelig alpin karakter. I mars
det året ble «Ulriken utfor» avviklet for første
gang. 400 deltakere kjørte ned Ulrikens sydside,
via Korketrekkeren, i tre forskjellige klasser:
turski, langrennsski og slalåmski. Et par år
senere var det 500 konkurrerende i rennet, og
oppslutningen fra publikum var stadig økende.
I 1969 raste selveste Birger Ruud ned løypen,
bivånet av en tilskuermasse som var stipulert til
hele 15.000 personer.

De fleste arrangementene på Byfjellene vinterstid hadde nok sin bakgrunn i at mange av
hyttene som ble oppført, tilhørte forskjellige
idrettslag. Det var i medlemmenes ånd å arrangere konkurranser, enten det var klubbmesterskap, åpne mesterskap eller konkurranser
mellom klubbene. All aktiviteten tiltrakk seg
mange skuelystne. For å komme til arrangementene, var det ofte nødvendig å ta skiene
fatt. Vel oppe ved hyttene fikk mange øynene
opp for gleden ved å gå skiturer i det fantastiske
vintereldoradoet som Byfjellene kan by på.
Denne folkesporten økte spesielt etter at varderekken fra Rundemanen over Langelien og
Storfjellet til Ulriken stod ferdig omkring 1930.
På godværssøndager suste bergensere med ski
på beina over Vidden i hopetall.

FOTO: COLOURBOX
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Under første verdenskrig ble langrenn med skyting en ny idrettsgren i Byfjellene. Det begynte
i 1915 med en 100 meters skytebane like ved
Turnerhytten. På kort tid ble øvelsen så populær
at det ble arrangert åpne renn, og deltakelsen var
stor. Så sant vær og føre tillot det, ble denne disiplinen arrangert hvert år fram til 2. verdenskrig.

KONKURRANSEDREVNE IDRETTSLAG
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JOAKIM VATNALAND

VERTSKAP I FJELLET
I ANNERLEDESÅRET
2021 har vært spesiell på mange måter, også for vertskapsrollen.
Vi tok en prat med noen av årets hytteverter – hvordan har egentlig årets sesong vært?
juli–august har mange av hyttene også sin egen
hyttevert som ønsker deg velkommen. Med
korona og en snørik vinter i forkant har denne
sesongen vært spesiell. På grunn av ordningen
med obligatorisk booking og rutiner rundt smit-

tevern har det vært flere hytter med vertskap
på plass. Så hvordan har egentlig årets sesong
vært? Vi tok en prat med tre hytteverter i tre
ulike fjellområder.

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Bergen og Hordaland Turlag har 25 turisthytter,
hovedsakelig beliggende i fjellområdene Stølsheimen, Bergsdalen/Kvammafjella og Hardangervidda vest. De fleste har et eget hyttetilsyn
som består av frivillige, og i hovedsesongen

Hyttevert Ingrid
på Hadlaskard på
Hardangervidda
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Her var Ingrid Haukeland hyttevert i to uker
i sommer, slik hun har vært det de siste 17
årene.
– Det gjør noe med hodet å være til fjells over
tid. Gå turer, treffe mye forskjellige folk, ingen
skjerm eller nettilgang å hekte seg på. Det er
dette jeg synes er så bra med å være hyttevert i
fjellet, sier hun.
Ingrid forteller om godt belegg hele perioden,
og folk var takknemlige for at Turlaget holdt
hyttene åpne. Hun trekker også frem at betalingsappen DNT Hyttebetaling har gjort det
enklere for mange å gjøre opp for seg. Selv om
bare 50 % av sengene kunne bestilles denne
sesongen, og selve ordningen gjorde det litt
mindre smidig for folk, opplevde hun at ting
stort sett gikk greit. Med 17 år bak seg som
hyttevert kan hun rutinene og har god erfaring
med å organisere.
– En av de nye oppgavene mine denne
sommeren var å sørge for at romfordelingen

fungerte i tråd med kohort-bestemmelsene,
og dette var i grunnen ikke noe problem. Heller ikke rutinene for smittevern skapte spesielle
utfordringer.
Hadlaskard er viden kjent for godt vertskap, og
her er det faktisk kø på opptil fem år for å bli
hyttevert. Dette er også en av hyttene der vertskapet byr på nybakt brød hver dag, et tilbud
mange setter stor pris på. I tillegg har Ingrid
stor kunnskap om området og mange anbefalinger å bringe videre til gjestene, og hun gir
gjerne tips til turer litt utenom områdene med
størst trengsel. Hun brenner ellers for å føre
hyttevert-arven videre og få rekruttert yngre
folk til vertskapsrollen. Det er mange kvinner
litt opp i årene som fyller denne rollen, og for
å gjenspeile den varierte gruppen som bruker
fjellet, burde flere unge bli oppmuntret til å
gripe muligheten, mener hun. Hun anbefaler
dette frivillige arbeidet på det varmeste:
– Det viktigste er å være motivert for å gjøre
en god vertskapsjobb i fjellet. Det finnes ikke
en mal for hvordan du skal og bør være som
vert, det handler om å møte mange ulike
mennesker og se til at de har det bra mens de
er på besøk.

Hyttevert Henriette på
Selhamar, Stølsheimen

Selhamar er den hytten i Stølsheimen som har
størst belegg, og siden turen inn er kort, er den
et populært sted for barnefamilier. Henriette
Crook var et slikt barn som fikk gode fjellminner på Selhamar. I oppveksten dro hun ofte
hit med sin far, og denne tradisjonen holder
hun på nå, etter at han er gått bort. I sommer
debuterte 27-åringen som hyttevert nettopp
på Selhamar.

– Ja, jeg har mange gode barndomsminner
fra Selhamar! Jeg elsker å være på tur i fjellet,
og Stølsheimen er et spesielt sted for meg,
forteller hun.
Henriette har også vært med på dugnad på
Selhamar som voksen før hun i år meldte seg
som hyttevert. Koronasituasjonen førte til
endringer i jobbsammenheng, og ga henne mer
ledig tid, så da ble det en uke som hyttevert og
en nydelig tur videre i Stølsheimen i forlengelsen
av den uken – helt alene. Og relativt alene var
hun også den uken hun var vert på hytten. Snøsituasjonen i Stølsheimen la en kraftig demper på
besøkstallene tidlig i sesongen. Anleggsveiene
var snødekte, og elvene var ugreie til nærmere
august, så direkte travelt ble det ikke.
– Jeg syntes det var litt skummelt helt alene i den
store hytten den første natten, men etter hvert
fant jeg fort glede og mestring i det også. Det ble
selvsagt ekstra hyggelig da det kom turfolk utover
i uken, sier hun.
Og møtene med fjellfolk, det sosiale, utveksling
av historier og turerfaringer er det hun trekker
frem som det kjekkeste med å være vertskap. Folk
er glad for å bli tatt i godt imot, forteller hun, og

det blir ofte sosialt og interessant når samtalen
går om stort og smått. Hun mener de fleste kan
være hyttevert, men at det er en fordel å være
fleksibel og åpen som person for å trives i rollen.
Den uken hun var der, kom det blant annet
innom to barnefamilier, et par mindre grupper
i tillegg til to kjekke, unge menn – akkurat det
siste syntes Henriette var en fin bonus! Den siste
helgen hadde hun invitert venner og kjente til
å komme innom for å feire stølshelg, slik de
gjorde i gamle dager da stølssommeren gikk mot
slutten. En sosial og viktig tradisjon til fjells, ikke
sjelden med romantiske undertoner, skal vi tro de
eldre historiefortellerne. Henriette er klar på at
stølshelg er en flott fjelltradisjon som vi burde ta
opp igjen. Og på spørsmålet om hun vil fortsette
å være hyttevert i fremtiden, svarer hun med et
klart og tydelig ja. – Jeg er jo litt arvelig belastet,
siden jeg var mye til fjells som liten. Og uken som
vert på Selhamar var både kjekk og lærerik – et
eventyr, rett og slett.
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ESPEN HAAGENSEN

HVA ER EN HYTTEVERT?
En hyttevert er en frivillig person som gjerne bruker en uke
eller mer av ferien sin for å være der for deg og for å gjøre
ditt opphold til en minnerik opplevelse. Hytteverten bor på
hytten sammen med de andre gjestene. Verten viser gjestene
til rette og er der for å passe på og hjelpe til med fordeling
av diverse fellesoppgaver og forefallende arbeid. Hytteverten
er kjent i området og er tilgjengelig for spørsmål om ting du
måtte lure på. Ved stor trafikk på hytten er det verten som
organiserer overnattingen. Ellers baker verten ofte brød eller
rundstykker som gjestene på hytten kan kjøpe.

Hyttevert Jan-Ole
på Gullhorgabu,
Bergsdalen
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Var du på tur i Bergsdalen i
sommer, slo du kanskje av en
hyggelig prat med Jan-Ole
Dæhli. Han tilbrakte to uker og to
ekstra helger som vert på hyttene
Gullhorgabu og Vending, deler av
tiden sammen med sin kone. Også
i Bergsdalen skapte snøforholdene
utfordringer i sommer, men besøket tok seg opp utover i sesongen,
forteller Jan-Ole.
– Jeg opplevde at bookingen
fungerte bra, selv om det også
kom noen som ikke hadde bestilt.
Når været var godt og folk var i
form, ble disse avvist, og det ble
respektert. Men stort sett handler
vertskapet om å være til stede for
gjestene, fordele rom og oppgaver
hvis det trengs, gi råd til folk som
kanskje er på tur for første gang
eller er nye i fjellområdet.
Denne sommeren har det overveiende vært nordmenn som har
booket seg inn på hyttene i Bergsdalen. Jan-Ole forteller at han har
opplevd at fordelingen i en normal
sesong har vært 3/4 utlendinger
og 1/4 nordmenn, i år var det
ikke helt uventet omvendt. Hans
erfaring er at utlendingene er
flinke til å orientere seg i tilbudet
som finnes, og de er stort sett godt
utstyrt.
En hyttevert skal være til stede fra
kl. 17 og frem til kl. 11 på formiddagen, ut over det kan dagen
fylles med egne aktiviteter. For
Jan-Ole sin del brukte han tiden
til å gå turer, men også til å gjøre
praktiske småjobber på hytta – litt

flikking her, et strøk maling der.
Men for ham handler vertskapsrollen først og fremst om å treffe og
snakke med folk og være til hjelp
når det trengs.
– Jeg tror de viktigste egenskapene
du kan ha som hyttevert, er å
like det sosiale samværet, være
diplomat når det trengs, og helst
også litt konfliktsky, legger han til
med et smil.
Jan-Ole er ikke alene om å være
mann og hyttevert, likevel er det en
tendens at flere kvinner enn menn
velger å melde seg til tjeneste. På
spørsmål om hvorfor han tror det
er færre menn som velger å være
hyttevert, har ikke Jan-Ole noe
klart svar. Hans inntrykk er at flere
kvinner enn menn drar på tur fra
hytte til hytte, så kanskje noe av årsaken er at fordelingen gjenspeiler
den gruppen av befolkningen som
bruker hyttene mest.
Marit Djupvik, som er én av to
hyttevertansvarlige i Bergen og
Hordaland Turlag, bekrefter at det
generelt er en liten overvekt av
kvinner, men at de høyereliggende
og mer spektakulære hyttene,
som Skåla og Breidablik, synes
å tiltrekke seg mannlige verter i
større grad.
– Denne sommeren har vært litt
spesiell, med usikkerhet knyttet
til Covid 19-situasjonen, og en
økt innsats fra hyttetilsynet ved de
ulike hyttene har vært nødvendig.
Vi har måttet snu oss og hente inn
ekstra mannskap for å fylle vertskapsrollen enkelte steder, men vi
har mange trofaste frivillige, så vi
har kommet fint i mål også denne
sesongen, sier hun.
TEKST: LIV-ANNE AANESEN

Tide Reiser
BLI MED OSS PÅ NYE EVENTYR I 2021
Året 2020 ble ikke helt slik vi hadde ønsket, men nå ser vi fremover og
planlegger programmet for 2021.
Vi håper du vil bli med oss på tur- og ser frem til spennende nye reisemål i
hyggelig lag!
Målet med våre turer er å gi deg en følelse av det gode liv - med opplevelser
og inntrykk du vil tenke tilbake på med glede.
Finner du ikke turen du er ute etter er det bare å ta kontakt!
Vi skreddersyr også alle typer gruppereiser etter deres ønsker og budsjettog arrangerer reiser med både fly, båt og buss.

Følg med på
tidereiser.no
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Vi oppdaterer kontinuerlig våre hjemmesider
med aktuelle reisetilbud
KONTAKT
Ring 05505
E-post: reiser@tide.no
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– MED HAVET SOM
NÆRMESTE NABO

MØTE MED MJØLKEVEGEN

BIRGITTE K. JORDAL

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

AUSTEVOLL TURLAG

Regina Njåstad Vestrheim er
leder for Austevoll Turlag.

Jorunn er med på nyttårsbad.

Nissemor kan oppleves på årets
nissemarsj hvis hun ikke må i
karantene.
Den røde løypen på Møkster tar deg helt ut i havbrenningene forbi jettegryter og badekulper.
Mye vinteraktivitet i Byfjellene på begynnelsen av 1900-tallet.

Vakker natur med utsikt mot havet, en rekke turløyper uten kø, fisking,
bading året rundt og nissemarsj, er noe av det Austevoll Turlag kan by på.
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– Om det er lov å tenke positivt rundt Covid-19,
så må det være at veldig mange fikk øynene opp
for alle turløypene i Austevoll. Her er det et hav
av muligheter for den som er glad i friluftsliv,
forteller Regina Njåstad Vestrheim, leder for
Austevoll Turlag.

være et øysamfunn til å bli en kommune sammenknyttet av broer. Det ga oss plutselig mulighet til å utforske turløyper på andre øyer uten at
det tok hele dagen med tidkrevende fergeturer.
Vår første fellestur var en skikkelig fest med 90
elleville austevollinger.

STORE OPPLEVELSER

DAGSTURHYTTE

– En kommer gjerne ikke til Austevoll for å
nå de store høydene, men du kan få store opplevelser enten du liker å fiske, padle, bade i
sjøen eller gå tur. Turene våre er skikkelig fine
hverdagsturer der du kan få både trim, utsikt,
motbakker og ikke minst ro. Her går du ikke
i kø, og det er veldig sjelden et problem med
parkering, smiler Regina.
Hun var med på å starte Austevoll Turlag i 2011.
– Vi var en liten gjeng som hadde lyst til å lage
et lokalt turlag her ute. Austevoll har gått fra å

Austevoll Turlag har mye på agendaen for tiden.
I tillegg til ulike aktivitetstiltak og dugnad, som
særlig handler om utbedring av turløyper, jobbes det med en dagsturhytte.
– Det er et spennende prosjekt. Hytten skal ligge
like ved toppen av Loddo, Austevolls høyeste
fjell, som er cirka 244 moh. Den skal plasseres
så den ligger lunt til, og vi vil legge til rette
med grusvei et godt stykke oppover, forteller
turlagslederen.

NYTTÅRSBAD

Selv om de ikke kan by på noe særlig av vinteraktiviteter i snø, har turlaget i havgapet to
særdeles fine vintertradisjoner.
– En tidlig søndag i desember inviterer vi små
og store til nissemarsj rundt Vinnesvatnet. Her
er det ingen Visa-kort, Vipps eller annet mas.
Vi går tur og spiser nissegrøt sammen med
nissemor, som så veldig gjerne vil snakke med
ungene om hvorfor de gleder seg til jul.
Som leder i turlaget har Regina gjort tradisjon av
å «kickstarte» turåret 1. januar kl. 12.00 hvert år.
– Da går vi en liten tur langs veien før vi hopper
i havet og ønsker oss det beste for det nye året,
smiler Regina, og legger til: – Velkommen ut
til Austevoll for friske opplevelser, helt vest
mot havet!
TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN

Ettermiddagar og kveldar er blitt mørke, og med det vert gjerne dørstokkmila lengre og brattare for mange av oss.
Skogen og fjellet kjennest kanskje ikkje like
tilgjengeleg på denne tida av året, og for mange
er målet nådd om ein i det heile kjem seg utom
døra. Dette betyr likevel ikkje at dagens lyspunkt
skal avgrensast til neonskilt og lyskjeglar frå
gatelampene. Ein treng heller ikkje gå langt
for å finne dei store opplevingane også i desse
mørkaste månadene i året.
VEKK FRÅ LYSFORUREININGA

Ein stjerneklar kveld kan du vere med på eit møte
som vil gje deg både sug i magen og eksistensiell
undring. Opplevinga er tilgjengeleg for alle, heilt
gratis, og du vil garantert ikkje få avskjed på grått
papir. Mjølkevegen sviktar deg ikkje om du legg
litt til rette for eit vellukka møte: Du må velje deg
ein kveld med klårvêr, og den beste opplevinga
får du om himmelen er heilt skyfri. Det bør ikkje
vere for nær fullmåne, då skinet frå månen vil
lyse opp heile himmelen. Så er det å finne ein
stad som er mest mogeleg fri frå lysforureining.
Det betyr at ein gjerne må litt vekk frå tettbygde
område, men ikkje nødvendigvis så langt. Om ein

går eller køyrer inn i eit skogsområde, kan dét gje
nok lysskjerming. I meir grisgrendte strok kan
ein oppleve Mjølkevegen også på opne stader, til
dømes på ein fjelltopp.
MAGISK RO

Friluftselskar og hobbyfotograf Birgitte Jordal er
ein av dei som gjerne oppsøker Mjølkevegen ein
haust- eller vinterkveld.
– Eg opplever ein stor ro når eg ser opp mot
stjernehimmelen. Det er nesten magisk å sjå
korleis fleire og fleire stjerner vert synlege når
ein tar seg tid til å studere. Eg har gjerne med meg
eit liggjeunderlag, slik at eg kan liggje lenge og
sjå korleis legema rører seg på himmelen. Hengekøya, som etter kvart har vorte allemannseige,
er også eit supert alternativ. Eg kan love at det gjer
noko med deg å liggje og duve att og fram medan
eit hav av stjerner bølgjer over deg. Kvifor ikkje
utfordre seg sjølv til ei natt i ly av Mjølkevegen?

LYSGLIMT

Det er ikkje berre Mjølkevegen du kan oppleve
nærkontakt med viss du legg deg under stjernehimmelen ein mørk kveld. Det vi trur er lyssterke
stjerner, er gjerne planetar. Både Venus, Mars,
Jupiter og Saturn er synlege med det blotte auget.
Venus står spesielt godt til for observasjonar frå
Norge i 2020, og opptrer lavt på austhimmelen i
timane før soloppgang. Både Jupiter, Saturn og
den raude planeten Mars kan ein sjå i sør. Dei to
siste dannar eit fint par lavt på ettermiddags- og
tidleg kveldshimmel, medan Mars er synleg høgt
på himmelen noko seinare på kvelden. Har du
utsikt mot nord, er det sannsynleg at du vil få sjå
nordlys danse over himmelen, og har du tolmod,
vil du også kunne oppleve både stjerneskot og
meteorar.
– Mørketida kjem med lys som vi elles ikkje ser,
sjølv om dei er der heile tida, seier Birgitte, og
avsluttar med orda til den romantiske diktaren
Henrik Wergeland: «Klag ikke under stjernene
over mangel på lyse punkter i ditt liv».
TEKST: ELIZABETH GJESSING
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TURLEDEREN

– DEN GODE HYRDE
Turen er naturlig nok Turlagets kjernevirksomhet. Alt som
skjer i Turlagets regi, peker mot en tur et sted. Helt fra laget så
dagens lys i 1890 har turlederen derfor spilt en av hovedrollene i
Turlagets virksomheter.
EN MANGEDOBLET
GLEDE Å VÆRE TURLEDER

Så er det da også utrolig spennende å være
turleder. Turlederen har med seg en tursekk fylt
opp med turerfaringer, orienteringskunnskap,
utstyr, førstehjelp, lokalkunnskap, innlevelse
og omsorg. Det er virkelig et privilegium å få
lov til å lede et turfølge trygt gjennom mektige
fjell, å fortelle om livet i fjellet fra svunne
tider og peke på fascinerende naturfenomener.
Som de sosiale vesener vi er, blir verdien av
naturopplevelsen mangedoblet når vi kan dele
den med flere. Gleden av å få åpne døren inn
til vakre naturopplevelser er derfor turlederens
største tilfredsstillelse.
Turlaget har år for år utdannet en solid flokk av
turledere. Disse samles også regelmessig for
faglige oppdateringer. De begynner på de nære
stier, tar ambassadørkurs der de lærer Bergen
og Hordaland Turlag å kjenne, fortsetter så med
nærturlederkurs, og avanserer gjerne med et
sommerturlederkurs.
Å LEDE TURER OM VINTEREN
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Nå når snøen begynner å kle fjellene, er det
naturlig å minne om vinterturlederkursene.
Lengselen etter å ta frem skiene igjen er
stigende. Å lede et turfølge inn i kong Vinters
eventyrlige rike, er en berikelse. Selv om en

Bilder fra vinterturlederkurs i Bergsdalen og på Hallingskeid, med snøhule, redningsøvelse, orientering og teorileksjoner..

grei tur inn til Vending eller Solrenningen ikke
behøver å by på de største utfordringene for
turvante vandrere, vil Turlaget alltid påse at
sikkerheten har like stort fokus som turgleden.
Vinterturlederen har derfor virkelig vært ute
en vinternatt før, og har god opplæring i skred,
redning, værforhold, sikre veivalg, førstehjelp,
overnatting i snøhule, samt orientering i
nattemørke og dårlig sikt.
HAR DU LYST TIL Å BLI VINTERTURLEDER?

I januar og februar kjører Turlaget sine årlige
vinterturlederkurs, der sommerturledere får
anledning til å videreutvikle turlederrollen og
trene seg opp til å lede Turlagets medlemmer
på spennende skiturer i høyfjellet. Det er
nå mulig å søke om å få bli med på neste
års vinterturlederkurs. Kursene er åpne for
alle medlemmer fra 16 år som har bestått de
tidligere modulene i turlederstigen og som har
fungert som sommerturleder og har erfaring
fra vinterfjellet. Kurset går over tre helger i
januar og februar 2021, og deltakerne tas opp
etter søknad. Søknadsfristen er 1. desember.
Hvis du har spørsmål, så ta kontakt med
aktivitetsavdelingen ved Birgithe Roald på
e-post: birgithe.roald@dnt.no.
ORD OG BILDER: THORBJØRN KALAND
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VINDKRAFT
VINDKRAFT
VINDKRAFT
VINDKRAFT
VINDKRAFT
EIT LAGNADSTUNGT
FEILSTEG
LESERBREV:
KNUT LANGELAND, FORFATTER
OG VINDKRAFTMOTSTANDER

Det er mykje eg er usikker på her i livet, sjølv i langt
framskriden alder, men ein ting er eg hundre prosent
trygg på: Vindkraft i norsk natur er eit lagnadstungt
feilsteg. Ikkje berre er klimavinsten ved tiltaket neglisjerbar, det er dessutan øydeleggjande for så mykje liv.
Fugleliv, insektliv, dyreliv og menneskeliv.
Vi ser det på Frøya, på Haramsøya, på Øyfjellet, i
Tysvær, Buheii, på Stadlandet, Vardafjellet og mange
andre plassar, korleis desse utbyggingane tek livsgleda,
livsgneisten og livsmotet frå folk. Eg er viss på at det
overgrepet som vindindustrien representerer i mange
lokalsamfunn, også vil vera årsak til sjukdom og død.
Ikkje berre utarmar vi naturen som vi lever av, og tillet
turbinar nær drikkevasskjelder, vi påfører dessutan folk
tap som dokumenterbart går ut over deira fysiske og
mentale helse.

Økende vindkraftmotstand
i befolkningen

Flere og flere får øynene opp for
vindkraftindustriens negative virkninger.
To av tre er imot vindkraftutbygginger
som påvirker turområder, urørt natur og
dyreliv. Vi ser et markert stemningsskifte
i befolkningen hvor motstanden mot
vindkraft på land har økt kraftig. En ny
undersøkelse viser at andelen som sier seg
svært eller ganske negative til utbygging
av vindkraft på land, har gått opp fra 25
prosent i april 2019 til 42 prosent i
september i år, noe som utgjør en økning
på 68 prosent. Grunnen til den store
økningen er at flere og flere ser hvilke
enorme ødeleggelser vindkraftverkene
betyr for urørt natur.
Motstanden er klart sterkest på Vestlandet,
i Midt-Norge og i deler av Nord-Norge.
Hele 73 prosent i undersøkelsen, som ble
gjort av Opinion med et landsomfattende
og representativt utvalg på 3000 personer,

Onsdag 26. august var stortingspolitikere fra Vestland fylke, sentrale
fylkespolitikere og en håndfull ordførere med på et faglig vindkraftmøte
og befaring ved Dyrkolbotn i Alver kommune i regi av Bergen og Hordaland Turlag, DNT Vest og Forum for Natur og Friluftsliv. Bakgrunnen
for møtet var stortingsmeldingen Olje- og energidepartementet la
frem 19. juni, og Bergen og Hordaland Turlag delte sine innspill til
vindkraftmeldingen med politikerne. Det klare budskapet fra organisasjonene under møtet var at lokal medbestemmelse i vindkraftsaker
må vektlegges mer. Etter det faglige seminaret gikk deltagerne en liten
tur opp til Fossvatnet, hvor det er planer om flere vindkraftanlegg. Vi
håper de folkevalgte lyttet til budskapet vårt og tar de nødvendige grep
for å sikre artsmangfold og verne urørt natur i fremtiden. Les mer om
Turlagets vindkraftarbeid på bergenoghordalandturlag.no/vindkraft.
Det ble også laget en video fra seminaret.

Motstanden rundt om i landet er veksande, takk og
pris. Ferske målingar stadfestar det. Men framleis
går det mange rundt der ute og er både uopplyste
og, endå verre, likesæle. Somme tenkjer at vindkraft er
gode greier, heilt utan å ha sett seg inn i dei enorme
konsekvensane det medfører. Eg blir støtt rysta over
den kunnskapsløysa som nesten dagleg utspelar seg
i sosiale medium.
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Om eit knapt år er det stortingsval. Vi ser heldigvis
at fleire parti er på glid i vindkraftsaka. Det folkelege
engasjementet blir lagt merke til.
Vi som kjempar mot vindkraft, må syta for at våre
politikarar får tydeleg beskjed om kva vi forventar av
dei. At vindkraftutbyggingane må stoppast, at naturen
må få halda fram med å vera natur, at fugl og insekt og
fisk og dyr får behalda sine habitat, og at folk får ha sine
heier, sine skogar, sine kystar og fjell fri for industri.

Turlaget har de siste årene jobbet hardt for å
hindre vindkraftutbygging her vest. Det har
vært arrangert støttemarsjer, seminarer,
utallige politiske møter, ringerunder til
ordførere, skrevet høringsuttalelser, og det
er blitt laget brosjyrer, filmer og artikler
som opplyser om vindkraftindutriens
negative sider. Bare mellom Bergen og
Sognefjorden kan det i verste fall komme
opp mot 700 turbiner, og Turlaget kjemper
med nebb og klør for at det ikke skal skje.
Vi opplever en enorm støtte i det viktige
arbeidet vårt for å ta vare på verdifulle
natur- og friluftsområder. Uten det lokale
engasjementet hadde vi ikke klart å vinne
frem med våre standpunkt. Bergen og
Hordaland Turlag kommer til å fortsette
denne kampen med uforminsket styrke
fremover.

Viktig vindkraftmøte i Dyrkolbotn

For meg er kampen mot vindindustrien den viktigaste
politiske kampen i vår tid.

Vi har difor ein stor jobb å gjera, vi som deler sorga
over øydeleggingane som finn stad, og som dessutan
opplever omsynsløysa og brutaliteten som bransjen
representerer. Det er ufatteleg at NVE, OED, Storting
og regjering kan tillata at dette får skje. Endå meir
ufatteleg er det at somme parti, endå dei kvar dag ser
med eigne auge dei tragediane som utspelar seg, i sine
nyoverhalte partiprogram, insisterer på å oppretthalda
satsinga på vindkraft.

er helt eller delvis mot utbygging av
vindkraftverk som krever betydelige inngrep
i urørt natur. I Oslo er bare 1 av 4 mot
utbygging av vindkraft på land.
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Nei til mer vindkraft i Fitjar kommune

Midtfjellet Vindkraftpark AS ønsker å omgjøre det unike Grønafjellet til et industrianlegg. Hele 18 km2 av det unike naturområdet
ønsker de å beslaglegge. Turlaget er opptatt av å ta vare på urørt
natur og viktige friluftsområder. I den sammenheng har Bergen og
Hordaland Turlag og FNF Hordaland vært på befaring i Midtfjellet
Vindkraftpark og laget en film derfra. Grønafjellet er det siste urørte
fjellområdet som er igjen på Fitjar. Disse vindkraftplanene er særlig
ille når vi vet at arealutbygging er en stor trussel mot klimaendringene. Vi må sette på bremsene og slutte å ødelegge urørt natur.
Skann QR-koden for å se filmen.

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

GODE PRODUKTER VALGT OG TESTET AV FRILUFTSFOLK

Fra hytte til hytte
i 50 år

MIN TUR

ARTIG OG BRATT

ENDRE RIEBER SOMMERSTEN

TURSENTERET

JULIE MASKE

BRUK VÅR KOMPETANSE - FÅ NATUROPPLEVELSER FOR LIVET!

I SPEKTAKULÆRE OMGIVELSER

15%
medlemsrabatt

NAVN: CATHRINE HORN
ALDER: 30 ÅR
SIVIL STATUS: FORLOVET
STILLING: KLINISK
ERNÆRINGSFYSIOLOG OG
STIPENDIAT PÅ UIB

Arne Nyborg er en ivrig fjellvandrer og hyttesamler.
I 1969 la han ut på sin første fjelltur.
Siden den gang har han brukt alle
feriene sine på turer – til fots, på ski
eller sykkel. I 2012 begynte han å
samle på DNT-hytter, og han har nå
besøkt alle DNTs 582 hytter.
MED TOG TIL STØLSHEIMEN

Du finner oss også på nett::

dntbutikken.no
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Støtt Turlaget – bruk Tursenteret
Bergen og Hordaland Turlag sitt Tursenter finner du i Tverrgaten i
Marken. Her kan du melde deg inn i DNT/BHT og få informasjon om
vårt varierte tilbud. Vi hjelper deg med å planlegge turen din i sommerog vinterfjellet. Tursenteret har et godt utvalg i bekledning, utstyr og
inspirerende friluftslivsbøker. Vi har Vestlandets største utvalg av kart.
Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4-6 i Marken.
Åpningstider man.–fre. 10.00–16.00, tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–15.00.
Utvidet åpningstidt fra man 7.12-23.12. Hverdager 10-18, lør 10-15. Stengt i romjul.

Naturopplevelser for livet

Første turen til Arne i Stølsheimen
i 1973 var inspirert av en artikkel i
Fjell og Vidde.
– Jeg satt hjemme i Oslo og leste
en flott artikkel om Stølsheimen. Så
tok jeg toget til Voss og buss videre
via Voss–Vik-veien. Der møtte jeg
tilfeldigvis han som skrev artikkelen
i Fjell og Vidde.
Av hyttene til Bergen og
Hordaland Turlag trekker han frem
Kiellandbu. Den ligger flott til på
Løkjedalsnuten, med imponerende
utsikt mot Botnen, Fyksesund og
mot Folgefonna på andre siden av
Hardangerfjorden.
– Bergen og Hordaland Turlag har
mange fine hytter i Stølsheimen og
Bergsdalen. Jeg vil ikke velge en
favoritt-hytte, men Kiellandbu skiller
seg ut med den fine utsikten. I fjor
gikk jeg turen fra Torfinnsheim til

Nansenbu; det var en veldig variert
og fin tur.
DET ER OPPLEVELSEN
SOM ER DET VIKTIGE

Det finnes en stor variasjon av DNThytter – store og små, tilgjengelige og
utilgjengelige. Felles for hyttene er at
det er en uformell stemning og at de
er omgitt av natur. Noen av hyttene
er lett tilgjengelige fra togstasjonen
eller parkeringsplassen. Uansett om
du velger en lettgått eller en lang og
krevende rute for å komme dit, er
stemningen på hytta den samme.
– Hytta kan gjerne være veldig
enkel. Det er turopplevelsen og
naturomgivelsene som er det
viktigste. Og ikke minst folk man
treffer på hyttene. Det å sitte inne i
hytta og se ut av vinduet er en viktig
del av opplevelsen, sier Arne.
Neste sommer har han planer om å
gå i Stølsheimen igjen. Da går turen
til Bergen og Hordaland Turlags
hytter Solrenningen og Åsedalen i
Stølsheimen.
TEKST: CAMILLA HAUG

1000 høydemeter over Botn og Fyksesundet etter en kort nedkjøring sydvestover fra toppen på Hengskyrkja.

Fantastisk utsikt, artige brattheng og fin nedkjøring i spektakulære omgivelser. Cathrine Horn,
leder for DNT fjellsport Bergen, er veldig glad i topptur på ski.
Når du har kommet på andreplass
i kåringen «Årets ildsjel» for
innsatsen i DNT fjellsport Bergen,
er det klart at favoritt-turen går i
bratt terreng.
– En av de turene jeg liker alle
best, starter på Hodnaberg
ved Hamlagrøvannet med
toppturski på beina. Du går først
over Sveindalseggen, med en
bratt nedkjøring østover mot
Songrestølene. Fra dalbunnen
der går turen til Songrevannet og
videre sørover til Hengskyrkja,
forteller Cathrine, og fortsetter:
– Returen gir artig og bratt
nedkjøring i toppen, med fin
nedkjøring ned flanken. Deretter
er det litt opp og ut mot kanten

i retning Kiellandbu. Herfra får
du flott skikjøring i spektakulære
omgivelser ned til dalbunnen og
tilbake opp over Sveindalseggen.
På en fin dag går du mye i solen.
– Underveis får du variert utsikt
i alle himmelretninger, med den
flotteste fra Hengskyrkja mot
Fyksesundet, Hardangerfjorden,
Folgefonna og Rosendalsalpene,
smiler Cathrine. Hun gikk turen
for første gang i april i år, da det
var nærturer som gjaldt.
Turen byr på cirka 1300
høydemeter både opp og ned, og
er omtrent 15–20 kilometer.
– Den passer for toppturentusiaster med erfaring i både å

vurdere skredfare og kjøre på
ski i bratte heng, understreker
fjellsportlederen, som opplevde
å bli nummer to i kåringen av
«Årets ildsjel» tidligere i år.

fjellsportgruppen i Stavanger
Turistforening. Samme sommer
tok jeg et klatrekurs og kom raskt
inn i miljøet i DNT fjellsport
Bergen gjennom ukentlig klatring.

– Det var kjempestas å bli
nominert og være blant de tre
finalistene. En utrolig flott
opplevelse som jeg er veldig
takknemlig for. Det er mange
som gjør en kjempeinnsats som
frivillige i DNT fjellsport Bergen,
og det er veldig kjekt at dette
legges merke til!
Cathrine flyttet tilbake til Bergen
sommeren 2016.

Hun tok over stafettpinnen som
leder i fjellsportgruppen etter ett
år som styremedlem og har nå
vært leder i ett og et halvt år.

– Da tok jeg sommerturlederkurs
hos Bergen og Hordaland
Turlag etter å ha vært aktiv i

– Vi har både helge- og
hverdagsaktiviteter i DNT
fjellsport Bergen for dem som
er nysgjerrige på bratt friluftsliv,
og vi blir veldig glade om vi får
med nye folk på våre turer, sier
Cathrine.

TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN
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NYTT TRIMTILBUD:

FRILUFTSTRIMMEN 60+

Strikk er ett av
flere hjelpemidler som brukes under trimmen.

Det er mye god balansetrening i det å hente vannflasken ved å stå på én fot.

Er du glad i å gå på tur, er dette noe for deg.
Treningen vi driver med, er skadeforebyggende, for vi bygger styrke i hele kroppen.
Det er godt å ha når du skal gå på tur.
		

INSTRUKTØR ASTRID KAHRS DYKESTEEN

Instruktør Astrid og de andre deltagerne ønsker alle nye med på trening med Friluftstrimmen 60+.

– Skyv deg opp, løft rumpen. Hold i to sekunder, oppfordrer
instruktør Astrid Kahrs Dykesteen.
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Vi er på Fana Stadion, og Eva Fauske er blant
de ti oppmøtte på Friluftstrimmen 60+ denne
torsdag formiddagen. Friluftstrimmen er et nytt
tilbud for folk over 60 år. Treningen varer en time,
og underveis jobbes det med balanse, styrke,
overkropp og bein.
– Bøy deg fremover og hold balansen på høyre fot.
Prøv nå å plukke opp vannflasken din, oppfordrer
Astrid.
Eva får så vidt tak i vannflasken sin. Pulsen øker.
Det dirrer i beina.
– Godt jobbet! skryter Astrid. – Ta dere litt vann nå.
FORMEN SPILLER INGEN ROLLE

Det er to grupper i Friluftstrimmen 60+. Den

Astrid hjelper deltagerne til å finne frem til den belastningen som passer de best. Man skal være sliten, men ikke totalt utslitt, etter trening.

ene gruppen trener på Fana Stadion, mens en
annen gruppe trener i Nygårdsparken. Begge
gruppene trener torsdager fra klokken 10 til 11.
Friluftstrimmen er gratis for alle, uansett om du
er medlem i Turlaget eller ikke.

kjernemuskulatur, og det er godt når du senere
skal gå tur, sier den smilende instruktøren.

Hun husker godt dag to etter sin forrige
trening, da hun skulle snu seg i sengen ...

– Godt jobbet, alle sammen! skryter Astrid. –
Nå skal vi tøye. Strekk ut.

PROBLEMER MED Å SNU SEG I SENGEN

– Det var ikke lett. Jeg kjente gangsperren i
muskler jeg trodde var døde! ler Eva.

– Vi har fått god respons siden oppstarten.
Øvelsene kan tilpasses den enkelte, slik at alle
får utbytte av treningen, uavhengig av om de er
utrente eller i god form. Dette er noe for alle,
sier Astrid, som har bakgrunn som instruktør i
Atlet Trening i Bergen.

– Vi skal jobbe med strikk. Hold i hver deres
ende og strekk strikken mot dere, oppfordrer
Astrid.

Etter trimmen er det åpent for at man kan bli
igjen og prate med de andre og ta en kopp
kaffe. Det sosiale er også viktig, i tillegg til
treningen.

Hun forteller at mange får god trening gjennom
å gå på tur, men at på Friluftstrimmen får de
trent muskler de ellers ikke bruker så mye.
– Vi trener opp nakke, rygg, bein og

Så starter en ny styrkeøvelse.

Eva liker å trimme sammen med andre. Hun
mener det er viktig å holde seg aktiv, og selv
spiller hun både golf og går tur hver dag.
– Det er kjempenyttig å være med på dette. Det er
godt for kropp og sjel, men etter treningsøktene
er det ikke alltid like kjekt, ler Eva.

IKKE VONDT I VILJEN LENGER

Eva synes det er bra at det kreves påmelding i
forkant. Det gjør at det ikke er så lett å sluntre
unna, selv om man har litt vondt i viljen.
– Det er ikke så lett å la være å gå, for da må du
melde deg av. Jeg får et ekstra dytt til å komme
meg av gårde når de andre venter på meg, sier
Eva.
Etter mange ulike øvelser med kroppen som
vektstang går dagens treningsøkt mot slutten.

– Det som er spesielt med dette tilbudet, er at vi
er flere sammen. Det er sosialt og fint å trimme
sammen med andre, sier Eva, og har en klar
oppfordring til alle over 60.
– Kom igjen! Det er gøy!
TEKST OG FOTO: ANDRÉ MARTON PEDERSEN
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Brenner du for et sosialt og gratis treningstilbud for eldre? Kunne du tenke
deg å være Turlagets representant og
vertskap for Friluftstrimmen?
Ta kontakt med birgithe.roald@dnt.no.

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Husk å fornye medlemskapet

DNT-MEDLEMSKAP
– ER DET VERDT DET?

FAMILIEPUDDER
WWW.SOGNSKISENTER.NO

Det var spørsmålet som ble stilt i Facebookgruppen DNT Vestland.

Jeg må nevne DNT SjekkUT appen Den bruker
jeg når jeg ønsker å finne
en ny tur.

Verdt det. Bruker selv lite hytter,
men flittig bruker av merkede
stier. Synes det er fint å kunne gi
litt tilbake slik at de har mulighet
å opprettholde det gode nivået
vi har av stinettverk på kryss og
tvers av hele landet.

Ja, veldig viktig medlemskap!! De
tar vare på fjell, sti, foss, osv, både
hverdag og politisk. Også får du
magasinene «Fjell og Vidde» og
«Sti og Varde» med mange gode
artikler og turforslag. Anbefalt.

Synes kontingenten er verdt hvert et
øre.
Har ennå ikke brukt hytte eller
deltatt på fellesturer. Men synes det
er kjempekjekke medlemsblader med
masse nyttige tips. Óg jeg nyter godt
av flotte merkinger/varder og vedlikehold av stier.

Masse kjekke turer som
er gratis når du medlem.
Sjekk Byfjellstrimmen!

Verdt hver krone, støtter en god og viktig sak,
og får tilgang til hytter over hele landet, om
du ønsker. Og mulighet til fellesturer og nye
bekjentskaper. Også rabatt i DN- butikken.

Ja, det er verdt det!! Merkede stier,
vedlikehold av stier, bruer osv. Og
gjennom medlemsbladet får du
inspirasjon, gode tips, turforslag.....
Ja, fortsett med ditt medlemskap
eller meld deg inn. Jeg har vært
medlem siden 1970. Selv om jeg
ikke bruker hyttene så ofte nå så
har jeg stor glede av mitt medlemskap fortsatt.

Eg er medlem og har ikke benyttet meg av hverken turer eller
hytter. Men vil gjerne støtte opp
om den flotte jobben de gjør i fjellet med merking av løyper og ikke
minst broene de legger ut
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Jeg er medlem vel så mye for alle
de som stiller opp fra DNT for
merking, skilting og vedlikehold
av løyper som jeg gledelig benytter meg av ved å gå tur og kose
meg i fjellet I tillegg kan man få
rabatt på utstyr i enkelte butikker
med medlemsskapet.

Naturopplevelser for livet

Tusen takk for alle gode tilbakemeldinger. Vi sender i disse dager
medlemskontingent for 2021. Vi håper
dere er med oss videre!

Du støtter ein veldig fin
organisasjon då som legger
til rette med merking og stier
som du kan bruke.

STRESSFRITT - TRYGT - MORO!
Hjå oss kan heile skifamilien leike seg i alt frå trygge
barnebakkar til heisbasert frikøyring i 700 høgdemeter.
Nyt stressfrie skidager med gratis parkering og fjordutsikt!

HEGGMYRANE I HAFSLO

Vil du realisere
hyttedraumen på
Hardangervidda?
Hardangervidda Fjellandsby ligg i
naturskjønne omgivelsar på Feet like ved
Vøringsfossen, samt eit steinkast unna
Nord-Europas største høgfjellsplatå.
Her finn du mangfoldige kilometer med
turmoglegheiter sommar som vinter både
ved fjell og fjord.
Kontakt gjerne Tom Karsten Garen
for ein uforpliktande prat på
telefon 975 31 088
www.tomkarstengaren.no
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SISTE NYTT FRA TURLAGET

Ny bro ved
Berastøl

JOHNNY BJØRGE

I sommer kom det på
plass en solid helårsbro
over elven Berdølo ved
Berastøl på Vestvidda.
Den tidligere broen var
gammel og velbrukt, så
det var godt å få denne
nye på plass. Broen vil
trygge ferden inn mot
Vivelid, Stavali, Hedlo
og Hadlaskard.

Finsefondet deler
ut penger til vern
av fjellnatur

Finsefondet er en uavhengig
stiftelse som ønsker å støtte
forskning, undersøkelser og
tiltak som tar sikte på å verne
norsk fjellnatur. Finsefondet
deler ut stipender til gode
naturvernprosjekter med
100.000–300.000 kroner
hvert år. Alle personer, organisasjoner eller bedrifter
som faller inn under fondets
formål kan søke. Søknaden
må være sendt til Finsefondet
innen 1. april.

Blankelvi
Lørdag 19. september var det nasjonal strandryddedag,
og flere tusen personer deltok i ryddedugnaden. I år feirer
Strandryddedagen 10-årsjubileum. Det er gjort en stor innsats
i løpet av de ti årene. Samlet statistikk fra 2011–2019 viser
at minst 360.000 frivillige har vært med på ryddedugnaden.
Det er arrangert over 17.000 ryddeaksjoner, og 7000 tonn
søppel er fjernet fra norsk natur. Det er fantastisk, men fortsatt
gjenstår flere tusen viker. I tillegg viser 2019-rapporten fra
Hold Norge Rent at friluftsliv er en betydelig kilde til forsøpling

langs vassdrag og innsjøer. En del av denne forsøplingen skyldes
utvilsomt uhell der folk mister eller glemmer igjen ting. Også
vær og vind kan føre til at gjenstander kommer på avveie. Men
man ser også åpenbare spor etter tankeløs forsøpling knyttet
til friluftsliv. Dette gjelder for eksempel forlatte engangsgriller,
ødelagt turutstyr som legges igjen og agn-emballasje som ligger
igjen etter fritidsfiskere. Styreleder i Bergen og Hordaland Turlag,
Elisabeth Skage, oppfordrer folk til å ta med søppelet hjem, rydde
når man går på tur og slutte å bruke engangsartikler. Turlaget har
etablert en egen kystfriluftslivsgruppe og ønsker å tilby enda flere
aktiviteter ved havet i fremtiden.

God vardedugnad ved Breidablik

Helgen 9.–11. oktober var 13 personer på dugnad for å merke mellom Vindskjerleitet
og Breidablik turisthytte i Kvam. På forhånd var noe stein fraktet fra uren under Glynt til
punktene som skulle vardes. Dette var utmerket stein av samme sorten som Breidablik er
murt opp av, og arbeidet ble enkelt. Det ble også brukt stein fra terrenget rundt vardene,
der det fantes egnet stein.
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Samme helg ble merkevardene mellom hyttene og Glyntabakkane reparert og flyttet litt,
og søndagen var det tørt nok til at T-ene kunne friskes opp. Mot Tulledalen, Myrsete og Søre
Hamlagrø ble det også gjort en god innsats for å forsterke vardene.
Til våren vil T-merkingen friskes opp, og forhåpentligvis kan vi få bygget noen varder til. I
godt vær er det lett å finne stien mellom Vindskjerleitet og Breidablik, men ved dårlig sikt
kan det være en utfordring. Turlaget er derfor svært glad for entusiasmen våre frivillige
viste for prosjektet.
Litt god mat og sånt ble det selvsagt også, og når kvelden åpenbarte en vidunderlig stjernehimmel, morgenen rant med skarp høstsol og forgylte det vide utsynet stedet har sitt navn
fra, ble det en særdeles god helg i fjellet.
Bjørnar Sørensen, Tove Omdal og Jan Erik Stølen ved en
av vardene som ble bygget under dugnaden.

TEKST OG FOTO: TORILL REFSDAL AASE
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Strandryddedagen feirer 10 år

Det er kommet en ny bro på plass
over Blankelvi, som ligger på
ruten mellom Kvamskogen og
Vending turisthytte i Bergsdalen.
Stien går gjennom et nydelig
turområde. Vi takker Gunnar
Falck Olsen og Helge Tellevik
for god dugnadsinnsats med å
få broen på plass.

Vinner av byggeskikkpris

Kvam Herads Byggeskikkpris 2020 ble 3. november tildelt byggerne Bjarne og
Anne Marit Huse, arkitekt Eilif Bjørge og Bergen og Hordaland Turlag for deres
oppføring av Breidablik. I 2018 ble to av byggene på Breidablik revet og bygget
opp på nytt. Det var et krevende arbeid, men resultatet ble unikt og i juryens
begrunnelse for prisen står det blant annet: «Byggene forholder seg til landskapet
på en sjelfull og poetisk måte. Stein har møysommelig blitt samlet, båret og plassert
på riktig plass. Den enkle og vakre fremgangsmåten, som definerte dette stedet
fra starten av, har blitt tatt videre på en sensitiv og ydmyk måte i neste etappe.»
Turlaget takker for prisen.

Aktivitetskortet gir gratis deltagelse

Aktivitetskortet deles ut til barn og unge i alderen 0–17
år i lavinntektsfamilier. Barn og ungdom som mottar
Aktivitetskortet, får gratis adgang til en rekke aktiviteter
og opplevelser i Bergen, sammen med en venn eller et
familiemedlem. Målet med kortet er at barn og unge
i lavinntektsfamilier skal kunne delta på interessante
og aktuelle aktivitets- og kulturtilbud på lik linje med
andre i samme aldersgruppe. På den måten skal kortet
bidra til å forhindre utestengelse fra viktige arenaer, og
dermed fremme integrering og deltakelse.
Hos Bergen og Hordaland Turlag kan barn og ungdom
med Aktivitetskort delta gratis på turer og aktiviteter.
Vi holder ikke av plasser til Aktivitetskort, så det er lurt
å melde seg på aktivitetene tidlig for å sikre seg plass.
Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.
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Merking av stiar

Det siste halvåret har interessa for å gå nærtur auka. Me ser
at deling av flotte turbilete på sosiale medium fører til at det
vert meir trafikk på stiane. Mange ynskjer å dele skjulte perler.
Desse ligg ofte på stiar som ikkje er merka. Turlaga opplever at
privatpersonar merkar desse stiane. Når ein skal gjere dette, er
det viktig at ein er klar over at det er eit eige regelverk for merking.
Den private merkinga vert nok gjort i beste meining, men med
feil merking kan det få negative konsekvensar. Etter regelverket
skal det aldri merkast på fast fjell. Det skal være mogleg å slette
turruta dersom denne fører til farlege situasjonar. Den raude T-en
er eit nasjonalt symbol for tursti og vert berre brukt på stiar som
er registrerte i kartverket. Difor er det viktig at berre dei som har
teke vardekurs i DNT, lagar desse raude T-ane. Her er det reglar
for storleiken på T-en, plassering og avstand.
Mange vil gjerne kome trygt fram til ei naturperle med god
merking, men det er også viktig at naturperla vert bevart så urørt
som råd og ikkje vert øydelagt med dominerande merking.
Me håper at alle som ynskjer å få merka løyper, tek kontakt med det
lokale turlaget på førehand for informasjon. Merking av løyper er
omfatta av eit stort regelverk, så her kan ein ikkje utføre noko arbeid
før ein kjenner dette. Nokre stiar bør heller ikkje merkast, t.d. i
område der det medfører stor fare å gå utan særskild førebuing.

Gutta på tur

I august kunne me følge Facebook-gruppa
«Gutta går Hardangervidden for DNT Sotra
Øygarden». «Gutta» var tre turglade karar frå
Sotra som ville gje noko tilbake til Sotra Øygarden Turlag. Karane set stor pris på arbeidet DNT
gjer med merking og tilrettelegging av stiar så
folk kan ferdast tryggare i fjellet. Ved hjelp av
Spleis starta dei ein innsamlingsaksjon til lokallaget. For å gjere innsamlingsaksjonen meir
engasjerande, starta dei ei Facebook-gruppe
der me kunne følgje dei på deira krevjande
tredagarstur over Hardangervidda aust. Det
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skulle etter planen vere ein etappe på 93 km,
men med litt vandring utanom stien, jakting
på ein forsvunnen mobil og forsinking til siste
tur med Krossobanen, vart turen heile 106 km
lang. Dei gjennomførte turen med 25 kg kvar
på ryggen. Det vart nokre gnagsår og fleire
titals myggstikk. Gutane sørga for god underhaldning undervegs, med artige turreferat i
Facebook-gruppa og uhøgtidelege konkurransar. Sotra Øygarden Turlag er imponert
over innsatsen! Då me fekk møte dei nokre
dagar etter turen, hadde gnagsåra krympa,
og myggstikka klødde mindre. Dei hadde ikkje
mista motet etter denne krevjande turen, men

snakka allereie om kva dei skulle finne på no.
Me ventar i spenning på nye påfunn.
Dei fekk kvar sin velfortjente premie frå Sotra
Øygarden Turlag.
Det er tydeleg at friluftsliv inspirerer mange. Det
vart samla inn 88.320 kr til Sotra Øygarden
Turlag. Me er overvelda over responsen! Som
turlag ynskjer me å spreie turglede, så desse
midlane kjem godt med i arbeidet med å tilrettelegge og merke stiar, så naturen vert trygg og
tilgjengeleg for fleire.
TEKST: HEIDI REISEGG ENDAL, LEDER FOR SOTRA
ØYGARDEN TURLAG

Nystiftede Tysnes Turlag er i full sving

Tysnes Turlag imponerer med stort lokalt engasjement. Turlaget som
opprinnelig tenkte å først og fremst rydde og merke stier på Tysnes, har nå
også startet opp et eget Barnas Turlag Tysnes. 50 små og enda flere store
deltok i oktober på åpningsarrangementet på Stølane, under ledelsen
av Arnhild Sletteskog Lunde, lederen for nye Barnas Turlag Tysnes. Hun
skal arrangere minst én aktivitet for barnefamilier i måneden. Tysnes
Turlag har også startet opp søndagsturer. Første turen samlet elleve
turglade deltagere og gikk forbi Hakkebakkestien opp til Nesevarden/
Kyrkjevarden. Søndagsturene arrangeres siste søndagen i måneden,
med oppmøte kl. 11. Følg med på Facebook-siden til Tysnes Turlag
for oppdatert info om møtested og turmål. Har du lyst til å bidra som
turleder for Tysnes Turlag, enten det er for barneaktiviteter eller turer for
voksne, så ikke nøl med å ta kontakt med styrelederen Rebekka Høgestøl.
Tysnes Turlag gleder seg til flere turer og aktiviteter sammen med dere!

Alexander Grieghytten
universelt utforma

I slutten av september blei det saman med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Bergen og
Landsforeningen for ryggmargsskadde Hordaland
gjennomført ei befaring til Alexander Grieghytten
i Bergsdalen. Dei såg blant anna på dørtersklar,
breidde på dørkarmane, storleik på soverom,
handikapp-toalettet, badstua og heisen. Hytta har
34 sengeplassar, kor fleire av romma er tilrettelagde
for å kunne nytte rullestol. Det er mogleg å køyre heilt
fram til hytta. I prosessen med totalrenoveringa har
universell utforming vore viktig. Vi er derfor glade
for å kunne melde at Alexander Grieghytten blir
vurdert som ei tilgjengeleg hytte for personar med
funksjonshemming, og at det er gjort eit godt arbeid
i samband med renoveringa.
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NOEN GODE
TIPS TIL VINTERTUREN

Med to skift ullundertøy har du ett sett på tur og det andre til
bruk inne på hytten. Ved behov skyll/vask undertøyet når du er
på hytten, heng det på tørkerommet, så har du det rent og tørt til
neste dag.
«Lette inneklær», kan være en lett mikrofiberbukse i tillegg til det
ekstra settet du har med ullundertøy.
Bruk gjerne bivuaksko (dun/kunstfiber) som lette innesko.
Dunjakke gir rask og effektiv varme i pauser. Tas utenpå ytterjakke
i tørt vær.
Ytterbekledning av vindtett bomull eller mikrofiber vil oftest gi
bedre fukttransport enn allværsbekledning. Du må da vurdere
værvarsel og eventuelt ha regntøy i sekken.
Sender/mottaker er anbefalt for turer i skredutsatt terreng. Øv
deg på å bruke skredutstyret før turen.

SOVEPOSE
(tilstrekkelig varm
for nødovernatting)
og lakenpose (ved
overnatting på DNThytter)

SOLBRILLER OG SOLKREM

KART, KOMPASS OG KARTMAPPE (EV. GPS)

LIGGEUNDERLAG

MULTIVERKTØY
FYRSTIKKER

FØRSTEHJELPSSETT
MED BLANT ANNET
GNAGSÅRPLASTER OG
SPORTSTAPE

HODELYKT
TERMOS

TOALETTSAKER, LETT
HÅNDKLE

Foruten søk i skred er søkestang også nyttig til å vurdere om en
snøskavl er stor nok til å grave seg inn i.
Vindsekk, tilstrekkelig varm sovepose og liggeunderlag skal alltid
være med. Dette redder liv hver vinter.
Riktig god vintertur!

LITT TOALETTPAPIR I POSE

ALPINBRILLER

MAT FOR DAGEN
OG DRIKKEFLASKE
PENGER/KORT
DNT-NØKKEL OG MEDLEMSKORT
I DNT
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Skann QR-koden eller ta en titt på nettsiden vår for å finne
ut mer om tilbudet vårt: bergenoghordalandturlag.no/turerog-kurs.
Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller på telefon hvis du
ikke finner frem. Vi hjelper deg gjerne med å finne en tur,
aktivitet eller et kurs som passer for deg.
GOD TURHILSEN
BIRGITHE ROALD
LEDER FOR AKTIVITETSAVDELINGEN
E-POST: BIRGITHE.ROALD@DNT.NO

Skann
QR-koden
for oppdatert
turprogram.

29.–31. januar
FULLMÅNETUR TIL VENDING
Januar og februar er mørketid, men også tiden for å
oppleve det spesielle vinterlyset på denne årstiden,
og for å sette de første skisporene våre i den uberørte
snøen. Vi har lagt denne turen så nær fullmåne som
mulig, og i klarvær vil turen til Vending i måneskinn bli
en helt spesiell opplevelse. Her venter både hyttekos
og flotte dagsturer før vi returnerer til Bergsdalen.

11.–14. mars
KLASSIKEREN: FINSE–HALLINGSKEID–
GEITERYGGHYTTA–FINSE
Mars er en fantastisk fin skimåned i høyfjellet. Vi utnytter værforholdene og følger enten kvistet løype eller
utnytter mulighetene litt høyere i terrenget. Er vi heldige, går turen over Vargebreen lørdag. På den koselige Geiterygghytta nyter vi en herlig tre retters middag.
Søndag byr på mange muligheter for rutevalg tilbake
til Finse. Bli med på en lang og flott skitur i et nydelig
fjellområde.

28. februar
PÅ SKITUR I GULLFJELLSTRIANGELET
Gullfjellet er Bergens høyeste fjell (987 moh.). Å ta triangelet i Gullfjellet er å gå på de tre høyeste toppene
i selve Gullfjellsmassivet. Toppen i dette triangelet er
Gullfjellstoppen i nord (987 moh.), Kufto i øst (921 moh.)
og Søre Gullfjellstoppen («Sydpolen», 962 moh.). Vi
går opp fra Osavannet, inn bak Svartevann og opp
Kinndalen, slik at vi får en flott rundtur. Vi returnerer via
Redningshytten.

HELGETURER MED OVERNATTING
DATO

TITTEL

DAGSTUR HELG, VOKSNE
ARRANGØR/TURKODE

JANUAR

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

TITTEL

ARRANGØR/TURKODE
Kvinnherad Turlag

FEBRUAR

29.–31. januar

Topptur på ski for nybegynnere

Bergen og Hordaland Turlag

26. februar

Måneskinstur på ski

29.–31. januar

Fullmånetur til Vending

Bergen og Hordaland Turlag

28. februar

Skitur på Brøknipo

Bergen og Hordaland Turlag

28. februar

På skitur i Gullfjellstriangelet

Bergen og Hordaland Turlag

Skitur til Kvitanosi

Bergen og Hordaland Turlag

10. april

Vårskitur til Ulvanosa

Kvinnherad Turlag

17. april

Dagstur på ski til Englafjell, Melkhaugen og
Handelandshorga

Kvinnherad Turlag

FEBRUAR

26.–28. mars
SKITUR FRÅ SKROMME TIL SAUDA
Skituren starter fra Skromme, og vi går i skogkledd
terreng til Simlebu, der vi overnatter. Lørdag går turen
videre til Sandvasshytten for overnatting. Søndag
går turen med fantastiske nedkjøringer til Sauda.
Transport tilbake til Skromme. Litt krevende skitur.

DATO

5.–7. februar

Ferskinghelg på Hallingskeid

Bergen og Hordaland Turlag

MARS

20.–21. februar

På ski i verdensarven: Ljosandbotn–Grindaflet–Fyre

Bergen og Hordaland Turlag

21. mars

MARS

APRIL

5.–7. mars

Vassfjøro: En bauta i Ulvik

Bergen og Hordaland Turlag

6.–7. mars

Skitur til Gullhorgabu

Kvinnherad Turlag

12.–14. mars

Klassikeren: Finse–Hallingskeid–Geiterygghytta–
Finse

Bergen og Hordaland Turlag

21. mars
KVITANOSI
Turen går til majesteten Kvitanosi (1433 moh.), det
høyeste fjellet i Stølsheimen. Her er det i klart
vær mektig utsyn til Jostedalsbreen, Folgefonna,
Fresvikbreen og Hardangerjøkulen. Turen går fra
Gullbrå, øverst i Eksingedalen.

10. april
VÅRSKITUR TIL ULVANOSA
Klassisk vårskitur til Ulvanosa. Turen starter i
Tveitedalen og går via Dyrrindo til Høgetinden, 1246
moh. Fantastisk utsyn over Sunnhordland, fjorder, fjell
og fonn.

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

HILD FJERMESTAD

VINTERENS TURER

Vi drømmer om turåret 2021. På de følgende sidene finner
du en oversikt over en liten del av vinterens turer, kurs og
aktiviteter for alle som trives best ute på tur. Vi har ikke
plass til å liste opp alle aktivitetene som foregår fra dag
til dag i Turlaget vårt, men sammen med våre 16 lokallag
i Hordaland har vi et stort tur- og kurstilbud til alt fra
nybegynnere til mer erfarne friluftsmennesker i alle aldre.

De friskeste turene og kursene i Turlaget!
Vi arrangerer klatreturer, lokale turer,
foredrag og sosiale samlinger i bynære
strøk i hverdagen (info om dette legges
ut på Facebook). Mange av turene våre
krever erfaring og kunnskap, derfor tilbyr
vi kurs innen klatring, bre og skred, både
på nybegynnernivå og instruktørnivå. Ved
siden av basecampene vi arrangerer, er
kursene våre en viktig rekrutteringsarena

og inngangsport for å bli med på turer og
samlinger med oss. DNT fjellsport Bergen
legger til rette for et lærerikt miljø med
mye kunnskap, turerfaring, turidéer og
pågangsmot, hovedsakelig basert på dugnad.
For 2021 kan DNT fjellsport Bergen friste
med lange vinterturer på fjellski, toppturer
på telemark eller randonee og vår populære
vinterbasecamp «BC Voss», hvor erfarne
turledere tar deg med på jakt etter den gode

snøen. På våre vinterturer sover vi både i
telt og på hytter. På noen turer tar vi med
topptursekken, på andre tar vi med fullastet
pulk. Nytt av året er at vi også sover i iglo!
Vi gleder oss til å presentere vårt turprogram
for 2021, som slippes 26. november.
Arrangementet er gratis, og vi ønsker kjente
og nye fjes hjertelig velkommen! Skann
QR-koden for påmelding og mer informasjon.

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

FRIKK H. FOSSDAL

DNT FJELLSPORT BERGEN

KURS
Vi arrangerer en rekke kurs året rundt. Vi benytter alltid
godt kvalifiserte og godkjente kursholdere og instruktører.
Ønsker du å bli tryggere på egenhånd i høyfjellet tilbyr vi
kurs for nybegynnere og mer erfarne friluftsmennesker. Du
finner oppdatert informasjon om våre kurs på bergenoghordaland.no/våre-kurs

Som stolt
Som stolt
hovedsponsor
hovedsponsor
for Bergen og
for Bergen og
Hordaland Turlag
Hordaland Turlag
ønsker vi alle en
ønsker vi alle en
god tur over fjell
god tur over fjell
og vidde!
og vidde!
BRATT OG GLATT
Bratt og glatt i Rosendal er toppturhelgen for deg som liker
bratte nedkjøringer. Rosendalsalpene byr på mange bratte
nedkjøringer i spektakulære omgivelser. Turen krever NF
grunnkurs skred og erfaring med nedkjøringer med minst 40
graders helning.
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HUSK:
HUSK:
Vær rustet mot uvær og kulde, selv på

KURS
DATO

TITTEL

ARR./TURK.

TURLEDERKURS
Turlederkurs
8.–10. + 29.–31.
januar + 5.–7.
februar

Bergen og Hordaland Turlag
Vinterturlederkurs

DNT Fjellsport

08.–10. januar

Nordisk skredkurs

DNT Fjellsport

22.–24. januar

Alpint skredkurs for 16–26 år

DNT Fjellsport

12.–14. februar

Alpint skredkurs

DNT Fjellsport

12.–14. mars

Alpint skredkurs

DNT Fjellsport

19.–21. mars

Videregående skredkurs

DNT Fjellsport

15.–17. januar

Isklatrekurs i Golsjuvet

DNT Fjellsport

20.–24. januar

Isklatreinstruktørkurs

DNT Fjellsport

SKREDKURS

BASECAMP VOSS
BC Voss har base på Bømoen leir, like ved
Raundalselva, og er et av våre største arrangement. Her
samles i underkant av 50 deltakere og turledere for
å utforske de ulike dalførene rundt Voss for dagsturer
på randonee-ski eller telemark. Samlingen inkluderer
overnatting, mat, turer med ulik vanskelighetsgrad og
foredrag eller bildevisning på kvelden.
www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

TOPPTURER FOR
FERSKINGER PÅ HAMLAGRØ
Er du fersk toppturentusiast,
eller har du lyst til å bli det? Bli
med på en helg med ukompliserte toppturer i moderat
tempo!

SNØLEK, IGLO OG FJELLSKITUR FINSE–
HARDANGERJØKULEN
Mange har overnattet i snøhule, men hva med en iglo? Denne
fantastiske snøboligen er noe de fleste bare har hørt om; de
færreste har noensinne bygget eller overnattet i en slik. Bli
med på iglo- og fjellskitur til Finse og Hardangerjøkulen.

ISKLATREKURS

Bjørndalstraversen

Vær
uværmed
og kulde,
selvog
på
korterustet
turer.mot
Ta alltid
ryggsekk
korte
turer. Ta
alltid
med ryggsekk og
det utstyret
fjellet
krever.
det utstyret fjellet krever.
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FREDRIK ASCHE KAADA

BARNAS TURLAG

DNT UNG

Turer for og med ungdom. Turer og aktiviteter for deg mellom 13-30 år. Bli med oss
langs nye stier i fjellet, prøv surfing på ei nydelig strand, eller sov utendørs høyt til
fjells. Møt nye mennesker som også liker å dra på tur, ha det kjekt og sosialt, og
utforske naturen til lands og til vanns.
Du finner mer informasjon om turene på: bergenoghordalandturlag.no/ungdom.

Bli med Barnas Turlag på spennende eventyr i nærområdet eller høyt til fjells i skogen eller på sjøen. Turprogrammet
vårt er fullt av turer og aktiviteter for familier med barn opp til 12 år. Vi tipser også om å sjekke ut Turboklubbene våre.
Du finner mer informasjon om turene på: www.bergenoghordalandturlag.no/barnas-turlag eller scanne QR-kode.

BARNAS TURLAG
DATO

ARRANGØR/
TURKODE

TITTEL

DESEMBER
13. desember

Juletur Herdla Fort

Barnas Turlag Askøy

13. desember

Juleavslutning

Barnas Turlag Os

19. desember

Førjulskos med bål på Frotveit

Barnas Turlag Bergen

20. desember Julegrøt på Fløyen

Barnas Turlag Bergen

JANUAR
6. januar

Vinterfest med skillingsbollepinnebrød

Barnas Turlag Os

12. januar

Kveldsmattur på Frotveit

Barnas Turlag Bergen

20. januar

Kveldsmattur: Vi lærer smarte villmarkstriks

Barnas Turlag Os

31. januar

Vintertur Hauglandsskogen

Barnas Turlag Askøy

FEBRUAR

ARRANGØR/
TURKODE

2. des.

Månedens båltur

DNT ung Bergen

4.–6. des.

Førjulshelg til Myrkdalen 13–15 år

DNT ung Bergen

7. des.

Juleavslutning og julesnacks 13–17 år

DNT ung Bergen

31. des.

Julebad med DNT ung Bergen

DNT ung Bergen

13. jan.

Månedens båltur

DNT ung Bergen

15.-17. jan.

Gourmettur til Hallingskeid 13-17 år

DNT ung Bergen

17. jan.

Vinterbad

DNT ung Bergen

22. jan.

Telemarkworkshop 16–26 år

DNT ung Bergen

27. jan.

Aketur på Fløyen

DNT ung Bergen

30.–31. jan.

Nybegynner klatrekurs 15–19 år

DNT ung Bergen

5.–7. feb.

Ski og singel på Alexander Grieg
19–26 år

DNT ung Bergen

13.–14. feb.

Kosetur til Kaldavass 16–26 år

DNT ung Bergen

17. feb.

Vinterbad

DNT ung Bergen

17. feb.

Månedens båltur

DNT ung Bergen

10. mars

Månedens båltur

DNT ung Bergen

13.-14.mars

Snøhuletur til Upsete (13-17 år)

DNT ung Bergen

26.–31. mars

Påsketur på Hardangervidda 16–26 år

DNT ung Bergen

20. mars

7. minutter tog, 7 timers tur

DNT ung Bergen

21.mars

Vinterbad

DNT ung Bergen

DESEMBER

22. –24. januar
ALPINT SKREDKURS FOR
UNGDOM (16–26 ÅR)
Ønsker du å lære mer om
hvordan du kan gjøre gode
vurderinger i forbindelse med
skred? Da er dette kurset for
deg. Vi fordyper oss i snø, veivalg og gruppedynamikk.

13. –14. februar
KOSETUR TIL KALDAVASS
(16–26 ÅR)
Klar for en hyttetur med mye
kos og god stemning? Vi tar
turen til Upsete og Kaldavass.
Området byr på fantastiske turmuligheter. Vi gleder oss til tur,
hyttekos, snø og flott natur.

5.–7. februar
SKI OG SINGEL PÅ ALEXANDER
GRIEGHYTTEN (19–26 ÅR)
Vi reiser ut av byen, opp i fjellet og
inn i nasjonalromantikkens rike. Den
grå byen blir byttet ut med vinterkledde Bergsdalen. Dette er helgen
hvor du IKKE blir kjent med nye folk
i kebabkøen klokken tre en lørdags
natt, men heller treffer likesinnede,
glidene på to planker innover fjellet
i vill og vakker vestlandsnatur. Det
kan oppstå kiling i magen, glitring på
stjernehimmelen, god glid på skiene,
nye vennskap, svetting i pannen,
«hygging» i hytteveggen og ekstra
dunking i hjertet. Men mest av alt
skal vi ha det GØY!

JANUAR

FEBRUAR

MARS

Barnas Turlag Bergen

Familietur til Hallingskeid (8–12 år)

Barnas Turlag Bergen

28. februar

Turbingo i Eventyrskogen

MARS
27. feb.–
7. mars

Fast opphold på Alexander Grieg

Barnas Turlag Bergen

07. mars

Isfiske på Vikastølsvatnet

Barnas Turlag
Kvinnherad

10. mars

Kveldsmattur: Popcorn på bål

Barnas Turlag Os

13. mars

Skidag på Kvamskogen

Barnas Turlag Bergen

16. mars

Skileik på Totland

Barnas Turlag Bergen

18. mars

Skileik på Totland

Barnas Turlag Bergen

24. mars

Kveldsmattur: Påskeharejakt

Barnas Turlag Os

Lek i Barnålskogen

Barnas Turlag Askøy

Kveldsmattur: Oppdrag fuglekasse

Barnas Turlag Os

28. mars

07. februar

Kom deg ut dagen

Barnas Turlag

APRIL

13. februar

Skitur til Nautavatnet

Barnas Turlag
Kvinnherad

07. april

Kveldsmattur: Trolltur

Barnas Turlag Os

21. april

Kveldsmattur: Turmattriks på bål

Barnas Turlag Os

Jubileumsstien etappe 1 og 2: Telttur
med orientering

Barnas Turlag Bergen

Eventyrtur mot Kolbeinsvarden

Barnas Turlag Askøy

Skileik og bålkos på Frotveit

Barnas Turlag Bergen

17. februar

Kveldsmattur: Oppdrag fuglekasse

Barnas Turlag Os

24.–25. april

17. februar

Kveldsmattur til Knappenfjellet

Barnas Turlag Bergen

25. april

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

TITTEL

DATO

Skileik og bålkos på Frotveit

26.–28.
februar

03. februar

16. februar

DNT UNG

23. februar

13. februar
SKITUR TIL NAUTAVATNET
(BARNAS TURLAG
KVINNHERAD)
Vi starter med frammøte
på parkeringsplassen i
Bjørkestølen. Herfra går vi via
Fagnabotn og følger dalen
opp til Nautavatnet. Dersom
vær og føre tillater det, legger vi til rette for skilek ved
Nautavatnet. Ta med niste og
varm drikke.
28. mars
LEK I BARNÅLSKOGEN
(BARNAS TURLAG ASKØY)
Barnas Turlag Askøy inviterer
store og små til skogens
lekeland i Barnålskogen.
Turen går fra Skogstunet
barnehage. Vi kommer
til en flott leirplass med
gapahuk og benker i tillegg til
slengdisse, tauliner, klatrenett
og en liten elv som renner
gjennom selve området.
Denne plassen innbyr til
kreativ og aktiv lek hos
barna.

26.–28. februar
VINTER PÅ HALLINGSKEID
(BARNAS TURLAG
BERGEN)
Bli med på herlig vintertur!
Hallingskeid ligger nær
togstasjonen, og turområdet
rundt er variert og vakkert.
Omgivelsene inviterer til flotte
skiturer for store og små. Her
får vi oppleve et vinterkledd
høyfjellsområde og kan
utvikle egne ferdigheter på
ski på en leken måte.
Turboklubben på Alexander Grieghytten i Bergsdalen.

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

TRENGER DU TIPS TIL LOKALE TURER I NÆRMILJØET
DITT? PRØV UT.NO SOM HAR MANGE TURFORSLAG
I NÆRHETEN AV DEG.

SANDRA SIGLEVIK

Dette er et turtilbud som består av ekstra lette turer med fast oppmøtetid
og -sted. Det legges stor vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap.
Gjennom Aktiv til 100 ønsker vi å bidra til at flere får muligheten til å komme
seg i fysisk aktivitet og få gode naturopplevelser. Alle aldersgrupper er
velkomne til ekstra rolige turer.
Hver mandag klokken 11.00: K
 anadaskogen. Oppmøte: Turparkeringen ved
barnehagen innerst i Spelhaugen.
Hver tirsdag klokken 10.45: F
 løyen. Oppmøte: Fløibanens nederste stasjon i
god tid før banen går klokken 11.
Hver onsdag klokken 11.00: A
 rna – langs Storelva. Oppmøte ved
Sportsfiskerlaget (Langerekkja 21).
Hver torsdag klokken 11.00: Alvøen. Oppmøte: Alvøen idrettspark. .
Hver torsdag klokken 11:00: Os. Oppmøte ved Os Næringspark
Annenhver torsdag klokken 10:30: S
 tord. Oppmøte: Ved inngangen til
Skjephaugen
Kvinnherad Turlag har også turer. Kontakt dem for mer informasjon.

Bergen og Hordaland Turlag har et stort tilbud av seniorturer.
Disse turene tilbyr frisk luft, naturopplevelser og gratis turer til
godt voksne!
Uansett form og erfaring vil du finne turer som passer for deg. Det
legges stor vekt på sosialt samvær og at du skal følge deg trygg.
Hver uke året rundt, uansett vær, arrangeres turer med varierende
vanskelighetsgrad. Vi tilbyr også flere overnattingsturer til seniorer
hvert år.
Du finner en oversikt over vårt turtilbud til seniorer på nettsiden:
www.bergenoghordalandturlag.no.

Det er lett å finne nye
og gode turforslag i
ditt eget nærmiljø på
ut.no.

Ta gjerne kontakt med Tursenteret vårt om du har spørsmål om
turtilbudet til seniorer der du bor.

Ta kontakt med prosjektleder Sigrid Kvåle Myksvoll
om du har spørsmål til tilbudet: sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no.

DNT Tilrettelagt

Går du inn på ut.no fra en datamaskin dukker et søkefelt
opp. Trykker du på søkefeltet kommer det opp et forslag
som heter «i nærheten av meg». Der får du opp flotte
turforslag med kart og veibeskrivelse.
Går du inn på appen UT fra mobilen ser du et ikon i
midten nederst på skjermen hvor det står «i nærheten av
meg» under ikonet. Trykker du på ikonet dukker det opp
turforslag i nærheten av hvor du befinner deg.

Friluftsliv med språktrening

UT.NO Norges største turportal

EINAR SLEIRE

Bergen og Hordaland Turlag ønsker å gi så mange som mulig
naturopplevelser for livet.
Vi tilrettelegger aktiviteter for personer med ulike funksjonsnedsettelser.
Vi arrangerer blant annet søndagsturer, friluftskvelder, kajakkpadling,
hundekjøring og hytteturer. DNT Tilrettelagt er en nasjonal satsning, og
flere medlemsforeninger i landet arrangerer tilrettelagte aktiviteter.
Følg prosjektet på nettsiden vår, under turer og kurs og trykk deretter på
«DNT Tilrettelagt». Ta kontakt med prosjektleder Sigrid Kvåle Myksvoll
om du har spørsmål til tilbudet: sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no.

Velkommen til turgruppen «Til Topps Bergen» – for deg som vil gå på
tur, øve på å snakke norsk og bli kjent med nye mennesker
Personer fra hele verden som bor i Norge møtes og går på tur
sammen. Vi går hovedsakelig turer i Bergen og omegn. Alle er
velkommen, tilbudet er gratis og organiseres som et helårstilbud.
Følg Til Topps Bergen på Facebook for informasjon om alle turene og
aktivitetene som arrangeres.Myksvoll om du har spørsmål til tilbudet:
sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no.
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LAST NED
TRIMPOENG-APPEN

Friluftstrimmen 60+
ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Vi håper dere prøver denne
funksjonaliteten og benytter
anledningen til å oppdage flotte
turer der du bor. God nærtur!

BLI
MED PÅ BERGENSTRIMMEN
Meld deg på nå, oppdag nye turområder og konkurrer mot andre.

INGER SJÖBERG

40

ALEKSANDER WIKEN

Seniorgruppen
ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Aktiv til 100

Kom i form gjennom hyggelig og motiverende trim med andre
mennesker på Friluftstrimmen.
Trimtilbudet har fokus på styrke- og balansetrening som øker evnen
til å gå tur i ulendt terreng. Alle øvelsene har forskjellige nivåer og
vanskelighetsgrader, slik at helt ferske kan trene sammen med de
sprekeste, og alle får utbytte av treningen. Tilbudet er gratis og foregår
torsdager fra kl. 10 i Nygårdsparken og på Fana Stadion.

VI HAR DELT BERGENSTRIMMEN I FIRE SONER:
Bergenstrimmen Sør (Fana og Ytrebygda bydel)
Bergenstrimmen Vest (Laksevåg og Fyllingsdalen)
Bergenstrimmen Sentrum (Årstad og Bergenhus)
Bergenstrimmen Nord (Arna og Åsane)

Naturopplevelser for livet

PRIS
75 kr for medlemmer
50 kr for ikke-medlemmer
Konkurransen varer frem til 28. februar 2021.

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Aktiviteter i våre 16 lokallag

Onsdagsgruppen i Sotra Øygarden Turlag på tur til Solbakkafjellet.

ASKØY TURLAG

Askøy Turlag arrangerer onsdagsturer på Askøy, barne- og familieturer,
overnattingsturer, Askøy på langs
og ekstra lette turer på dagtid med
Aktiv til 100.
Turgrupper: Barnas Turlag, Turboklubb Nordre Askøy, Turboklubb
Kleppestø, Aktiv til 100: Mer informasjon på nettsiden: askoy.dnt.no.
Følg med på Facebook: Askøy
Turlag.
42

AUSTEVOLL TURLAG

Sommerturer i Austevoll: Populær
Turposttrim på Austevoll.
Organiserer turer med turleder i
nærmiljøet og lenger av gårde for
barn, familier og voksne.
For mer informasjon besøk nettsiden:
austevoll.dnt.no.
Alle turer og aktiviteter legges ut på
Facebook-siden: Austevoll Turlag.
BØMLO TURLAG

Bømlo Turlag arrangerer ei rekkje
ulike turar i løpet av sesongen. Her
er lokale fellesturar, lengre dagsturar/
fjellturar og overnattingsturar.

Turgrupper: Barnas Turlag, Familietrimmen, Topptrimmen, Friskusgruppa, Friluftsliv for alle.
Mer informasjon på nettsida:
bomlo.dnt.no.
Følg også Bømlo Turlag og Barnas
Turlag Bømlo på Facebook.
FUSA TURLAG

Velkommen til Fusa turlag. Vi arrangerer turer for liten og stor i nærmiljøet. Vi vonar du blir med oss på tur.
Populært turtilbud er turposttrimmen,
Fusa på Kryss og Tvers.
For meir informasjon sjå nettsida:
fusa.dnt.no.
Følg også Fusa Turlag på Facebook.
KVAM TURLAG

Kvam turlag arrangerer turar i og utanfor
Kvam for kvemmingar og andre som
vil bli med oss på tur. Turane er fyrst
og fremst sundagsturar av varierande
lengde og vanskegrad, og onsdagsturar ein del onsdagskveldar kl. 18.00.
Onsdagsturane varar vanlegvis ca. 3
timar, men er òg av ulik vanskegrad.
Populær turposttrim: Kvam i kryss og
krakje.

Meir informasjon på nettsida: kvam.
dnt.no.
Følg også Kvam Turlag på Facebook

Følg også Barnas Turlag Nordhordland og Nordhordland Turlag på
Facebook.

KVINNHERAD TURLAG

ODDA/ULLENSVANG TURLAG

Laget arrangerer turar for alle. Me har
turar tilpassa barnefamiliar, ungdom,
fjellsportinteresserte og seniorar.
Nærmiljøet gjev rikeleg høve til turar
på sjø og land, til fots, på ski eller
sykkel. Den storfelte Kvinnheradnaturen gjev òg utfordringar for dei
som ønskjer å driva med bre- og
fjellsportaktivitetar.
Turgrupper: Barnas Turlag, DNT ung,
DNT Fjellsport, Seniorgruppa.
Meir informasjon på nettsida: kvinnherad.dnt.no.
Følg også Kvinnherad Turlag på
Facebook.

Turar og aktivitetar for alle. Søndagsturar, onsdagsturar, dagsturar og overnattingsturar. Ved å bli med oss på tur,
får du større utbyte av medlemskapen
din i Bergen og Hordaland Turlag og
Odda/Ullensvang Turlag.
For meir informasjon se nettsida: oddaullensvang.dnt.no.
Følg også Barnas Turlag Odda/Ullensvang og Odda/Ullensvang Turlag på
Facebook.

NORDHORDLAND TURLAG

Laget tilbyr søndagsturar, helgeturar,
onsdagsturar, kurs, sommar- og vinterturar, padleturar og ikkje minst
turar i regi av Barnas Turlag, Klart
det går og DNT ung.
Meir informasjon på nettsida: nordhordland.dnt.no.

OS TURLAG

Formålet til laget er å arrangere turer
til hygge og nytte for unge og eldre,
både i og utenfor Osbygda. Turer
du kan bli med på: Friskus er raske
turer for de spreke, Kveldsturer, Aktiv
til 100 er ekstra lette turer på dagtid,
søndagsturer, seniorturer, barne- og
familieturer, klatring mandager og
søndager i Nore Neset Aktivitetshus.
Turgrupper: Barnas Turlag, Turboklubben i Lysefjorden, DNT Fjellsport

Os, Friskus, Seniorgruppen, Aktiv
til 100.
For mer informasjon se nettsiden:
os.dnt.no.
Følg også de ulike turgruppene
på Facebook: Os Turlag, Barnas
Turlag Os, Os Turlag Klatregruppe.
OSTERØY TURLAG

Osterøy Turlag er for deg som likar
aktivt friluftsliv. Til fots eller på ski i
naturen på Osterøy, Stølsheimen,
Bergsdalen, Hardangervidda. I
kajakk eller kano på fjorden eller
i Storavatnet. Turprogrammet vert
sendt ut på Osterøy januar kvart
år samt lagt ut på nettsida vår.
Vi har òg Facebook-gruppe der
det vert oppdatert med bilete og
arrangement. Programmet prøver
vi å tilpassa slik at vi får store og
små ut på tur.
Meir informasjon på nettsida:
osteroy.dnt.no.
Følg også Osterøy Turlag og DNT
ung Osterøy på Facebook.
SAMNANGER TURLAG

Vårt overordnede mål er å få

samningene, unge som gamle, ut
på tur. Turprogrammet vårt i 2019
består av kveldsmatturer med Barnas Turlag, turer eller arrangement
for ungdom, familieturer og noen
krevende turer beregnet på voksne
eller eldre ungdom. I tillegg arrangerer vi også Kom deg ut-dagen i
februar og september.
For mer informasjon se nettsiden:
samnanger.dnt.no.
Følg også Samnanger Turlag på
Facebook.
STORD-FITJAR TURLAG

Laget tilbyr barne- og familieturer,
overnattingsturer i høyfjellet, ekstra
lette dagsturer i nærmiljøet, fjellturer på Stord og Fitjar, fotturer for
voksne og seniorer.
Turgrupper: Barnas Turlag, Turmålgruppa, Seniorgruppa, Turgruppa,
Natur og Miljørgruppa, Dugnadsgruppa.
Mer informasjon på nettsiden:
stord-fitjar.dnt.no.
Følg også Stord-Fitjar Turlag på
Facebook.

SOTRA-ØYGARDEN TURLAG

Me tilbyr turar og arrangement for
folk i alle aldrar. Seniorgruppa har
faste turar kvar tysdag og onsdag
føremiddag. Det vert også arrangert overnattingsturar og sosiale
samlingar før jul og før sommarferien. Barnas Turlag arrangerer
mellom anna Kom Deg Ut-dagen
to gonger i året. Turboklubben er ei
undergruppe under Barnas Turlag
der born i alderen 5–10 år møtest
annankvar onsdag ettermiddag for
å bli med på kjekke uteaktivitetar.
Fellesturar passar for alle som har
lyst til å bli med oss på tur. For
mer informasjon og turprogram
sjå nettsida: sotraoygarden.dnt.no.
Følg også Sotra Øygarden Turlag
på Facebook.
TYSNES TURLAG

Tysnes Turlag er eit nytt turlag under
Bergen og Hordaland Turlag. Vi
arbeider for å flest mogeleg folk ut
på tur og vil tilby turar og aktivitetar
på Tysnes. Vi er i startgropa med
flere turtilbod og vil gjerne ha flere
frivillige med i Barnas Turlag, Turle-

dergruppa, Sti og merkegruppa og
Padlegruppa. Vil du vere med som
frivillig? Meld din interesse til tysnes.
turlag@dnt.no. Meir informasjon på
nettsida: tysnes.dnt.no. Følg også
Tysnes Turlag på Facebook.
ULVIK TURLAG

Ulvik Turlag er eit av de nyaste lokallaga til Bergen og Hordaland Turlag.
Bli med på Stølstrimmen 2019.
Meir informasjon på nettsida: ulvik.
dnt.no.
Følg også Ulvik Turlag på Facebook.
VAKSDAL TURLAG

Vaksdal Turlag samlar heile Vaksdal
kommune under éin «tur-paraply».
Styret er sett saman av ein medlem
frå kvar av bygdene Eksingedalen,
Stamnes, Bergsdalen, Dale, Stanghelle og Vaksdal. Kvart år arrangerer
vi fellesturar i alle bygdene våre,
sjå turprogrammet på nettsida vår:
vt.dnt.no.
Følg også Vaksdal Turlag på
Facebook. Vi håpar du blir med
oss på tur!
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Medlemsfordel!
Husk at som medlem i Bergen og Hordaland Turlag
får du 15% rabatt på alle ordinære varer året rundt!
Og handler du hos Platou Sport - då støtter du
samtidig turlaget.

PS! Medlemskort må forevises.

Platou Sport AS

•

Småstrandgaten 8

•

Telefon 55 55 30 85

•

Fjøsangerveien 207

•

Telefon 55 55 30 83

•

www.platousport.com
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