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Organisasjonen Lofoten Turlag 

I 2016 har følgende personer vært med og hatt ulike oppgaver i Lofoten Turlag: 

 

Leder:   
Sigfús Kristmannsson  Leknes, tlf. 917 16 450  
 
Styremedlemmer: 
Svenn-Arne Gundersen Leknes  tlf. 481 71 108  
Siri Nordbø   Svolvær,  tlf. 918 08 224  
Stig Harnes   Svolvær, tlf. 909 51 167  
Bjørn Harald Brenna  Gravdal, tlf. 952 10 001  
Sverre Christoffersen  Ballstad tlf. 76 08 83 88 
Anita Pleym Olsen  Leknes    tlf.  48 03 64 15 
 
Varamedlemmer: 
Andreas Christiansen   Svolvær tlf. 900 26 820  
Morten Mellqvist  Leknes, tlf. 975 35 151  
Monica Kransvik  Moskenes tlf. 412 21 321  
 
 
Valgkomité:  Tonje Østrem, Svolvær  
   Edvard Benjaminsen, Leknes 
   Guri Winstad, Ramberg   

 

Regnskapsansvarlig: Håvard Dahl, Ramberg 

 

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

Nordbø  

 

Kalenderkomité: Knut Stensen, Haakon Christiansen, Sverre Gulbrandsen, Ylva Asker, Siri 

Nordbø, Svenn-Arne Gundersen, Finn-Åsmund Holst Sandnes og Kjell Ove 

Storvik  

 

Engelsk oversettelse: Gillian Ann McCabe 

 

Hyttekomité Vestvågøy: Svenn-Arne Gundersen, Wenche Bolle og Arne Klausen.  

 

Hyttetilsyn  Selfjord: Svenn-Arne Gundersen, Arne Klausen og Anita Larsen 

  Munkebu: Svenn-Arne Gundersen, Arne Klausen, Tor Johnsen og  

Sigfús Kristmannsson 

  Nøkksætra: Willy Jansen og Stig Harnes 
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 Året som gikk i Lofoten Turlag: 

 

Statistikk: 2016 2015 2014 2013 

Antall medlemmer **:    825 805 - - 

Antall turer med turleder:   52 57 69 60 

Antall turdeltagere: 890 982 705 650 

Registrerte dugnadstimer*: 2749 2780 3942 1139 

Delvis merkede løyper: 60 km 50 km 50 km 45 km 

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

Overnattingsdøgn på hyttene: 1502 1407 1064 1040 

Antall styremøter: 8 8 7 8 

Solgte kalendere: Ca. 1450  1250 1365 

Solgte turbøker: 290  350 430 

*Registrerte dugnadstimer for 2013 inkluderte bare dugnadstimer på Nøkksætra.  Timetallet for 2014 – 2016 

inkluderer alle dugnadstimer, som for eksempel styrearbeid, merking, hyttetilsyn etc.  

** Fra 2015 ble medlemstallene endret til antall medlemmer på slutten av hvert år 

 

Styremøter: 

Styret har hatt 8 styremøter i 2016 og har jobbet med den vanlige driften av turlaget som 

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

Nøkksætra. Aktiviteter som for eksempel Barnas Turlag og kvisting og merking av stier er fortsatt 

prioriterte oppgaver. 

 

Turer: 

I 2016 ble det arrangert 52 turer inkludert Barnas Turlag og seniorturer. I snitt har det vært ca. 14 

deltagere på hver tur.  Det var 16 turer som ble avlyst av ulike grunner som vær og sykdom hos 

turleder.  

Seniorturene i Vågan er fortsatt en stor suksess der det i snitt har vært opp mot 20 deltagere på 

hver tur, totalt 220 deltakere 

I 2016 var det planlagt 13 turer for Barnas Turlag avdeling Vestvågøy, alle ble gjennomført. De 

har hatt et snitt på 20 deltagere pr tur og har bidratt mye til at turdeltagelsen har gått opp slik 

den har fra i fjor. Det tas sikte på å få ny giv i Barnas Turlag også i Vågan og 2017 vil være et 

prosjektår for å få en aktiv gruppe der også.  

 

Islandsturene er fortsatt populære og i år var det 8 deltagere som var med til Island i august.  

Turen til Dolomittene ble gjennomført i september og der var der 15 turdeltakere. 

Årets lokale tur var for mange turen til Røst. Den ble noe avkortet på grunn av ferjerutene, men 

det ble tid til å bestige Vedøya, mens besøk på land på Skomvær måtte utgå denne gangen. 

Turen med flest deltagere var utvilsomt åpningen av Dronningvarden i august, med HKH 

Dronning Sonja til stede. Dette var et samarbeidsprosjekt med Vesterålen Turlag og det er 

estimert til ca. 500 turdeltakere på denne turen.  
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Hyttedrift: 

Munkebu 

Munkebu har vært åpen hele året. Det har vært en jevn strøm av overnattingsgjester, og totalt er 

det registrert 575 overnattingsdøgn dette året. Hytta har egen lås og nøkkel som hentes på 

Moskenes turistinformasjon eller hos Maren Anna. Systemet fungerer bra og det gir større 

kontroll på betaling og hvem som er på hytta. Det vil fortsatt være gjester som går direkte til 

hytta uten nøkkel, men som slippes inn av andre som har registrert seg, men vi mener problemet 

blir mindre enn når vi bruker den generelle DNT-låsen. 

Det er ikke utført noe større arbeider på hytta utover vanlig vedlikehold. Ved og gass ble fløyet 

opp med helikopter, og det er montert nytt gasskokeapparat på kjøkkenet. 

 

Selfjord. 

Det er registrert 545 overnattingsgjester i Selfjord. Nøkkelsystemet er nå blitt tilsvarende som for 

Munkebu, og nøkkelen til Selfjordhytta kan hentes på Turistinformasjonen i Flakstad som ligger 

på Ramberg. Planlagt renoveringsarbeid ble utsatt til våren 2017. 

 

Nøkksætra. 

Nøkksætra består av en overnattingsdel som er låst, og en dagsturdel som er åpen for alle. I 2016 

var det registrert 382 overnattingsdøgn (13 barn, 31 skoleelever og 338 voksne) og 136 

registrerte dagsbesøk. Også her er nøkkelsystemet endret, og nøkkel må nå hentes på 

Turistinformasjonen i Svolvær samtidig som det må betales for oppholdet. Dette har bidratt til å 

redusere svinn på overnattingsbetaling til et minimum. 

Det ble registrert 177 dugnadstimer på Nøkksætra i 2016, inklusive tilsyn. 

 

 

Prosjekter  

Lofoten Turlag har deltatt i mange ulike prosjekter gjennom 2016. Det gjelder direkte 

dugnadsjobber og deltagelse i ulike grupper. Prosjektene favner fra Digermulen i øst til Sørvågen 

i vest. 

 

Samarbeid med Moskenes kommune;  

 Merking av sti Sørvågen – Munkebu, Sørvågvatnet rundt og Sørvågen – Tindstind 

 Nusfjord – Nesland; Reparert sti og merket gjennom ura 

 Napp – Straumøya; Stien lagt om forbi hytter og skiltet 

 Vikten – Hornneset; Skilt på Vikten (parkeringsplassen) 
  
Samarbeid med Vestvågøy kommune;  

 Skilting av ruta Storeidøya - Leknes - Gravdal - Haugheia 
 
Samarbeid med grendelag og grunneiere på Saupstad, Unstad, Bøstad og Eggum 

 Yttersida av Vestvågøy; Unstad - Eggum (omlegging pga. rasfare gjenstår), Saupstad – 
Borg 

 Saupstad - Norddalen - Unstad 
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Samarbeid med Lofoten Farm Trail;  
Tjønndalen – Linken, Hellosan - Hellosanaksla (mot Valberg); Tilrettelegging og rydding for 
fremtidig sti 
 

Naustet i Stokkvika (Flakstad); Ny ovn montert 

 

Turkart for Lofoten (1:50.000); Lofoten Turlag har oppdatert kartene sammen Rødsand 

bokhandel 

 

Samarbeid med Lofoten friluftsråd 

 Reinebringen arbeidsgruppe 

 Forum for naturbasert friluftsliv (deltatt på flere møter) 

 Deltok i å lage Lofotvettreglene 
 

Dronningvarden på Stortind 

 Lofoten Turlag bygde varden sammen med Vesterålen turlag. Turstien fra Årstein og opp 
til Stortind var ryddet og kvistet 

 

Kloppingen rundt Hans-Meyer-dalen i Svolvær ble avsluttet høsten 2016. Arbeidet har i stor grad 

vært utført av aktive medlemmer i Svolvær Røde Kors med økonomisk bistand fra Lofoten Turlag, 

tilskudd fra Nordland Fylkeskommune og diverse tilskudd fra bedrifter, organisasjoner og 

enkeltpersoner i Svolvær. Totale kostnader for prosjektet ble kr 567.000, inklusive arbeidspenger 

på kr 330.000 (1.100 timer). Av dette har Lofoten Turlag pr i dag en netto utgift på kr 113.000, 

som det i 2017 er søkt fylket om refusjon av. Kloppingen har nå gitt en sammenhengende tursti, 

med muligheter for sykling, rundt hele nedre Svolværvann, og har fått veldig god mottakelse 

først og fremst av lokalbefolkningen i Vågan/Svolvær.  

 

 

Andre aktiviteter. 

Medlemmer fra styret i Lofoten Turlag har deltatt på landsmøte på Lom i juni, styreledersamling 

på Larkollen og på regionsmøte i Alta. 

 

Turledersamling i november: 

Styret har arrangert én turledersamling i 2016. Samlingen ble holdt på Solsiden på Ballstad i 

november, og det var 24 turledere som møtte. Blant annet flere nye turledere som nå har turer 

for Lofoten Turlag. 

Denne samlingen var grunnlaget for turprogrammet i 2017, og LT har nå 5 ulike grupper der 

Ungdomsgruppa og Fjellsportgruppa er helt nye. 

Denne samlingen er noe vi ønsker skal bli årlig, samtidig som vi utvider med «faglig påfyll» som 

for eksempel førstehjelpskurs lørdag formiddag.  
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Lofoten Turlag i tiden framover. 

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

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

på Lofoten Turlag sine hjemmesider.  

 

 

Styret takker: 

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

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

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

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

bidrar til at turlaget kan eksistere.  

 

 

 

 

 

Lofoten Turlag 

8.3.2017 

 

Sigfús Kristmannsson   Stig Harnes  Svenn-Arne Gundersen 

 

Anita Pleym Olsen  Monika Kransvik   Sverre Christoffersen 

 

Bjørn Harald Brenna  Morten Mellqvist  Siri Nordbø   


