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1.  Styrets årsberetning 2013 
 
Om virksomheten 

Bergen og Hordaland Turlag er en medlemsorganisasjon som skal virke for et aktivt og 
sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv. Turlaget har kontorer i Marken i Bergen. 
Turlaget, inklusive lokallagene, dekker geografisk store deler av fylket.  
Dugnadstankegangen og frivillig arbeid fra medlemmene er bærebjelken i Turlagets 
virksomhet. I 2013 ble det lagt ned nesten 56.000 timer med frivillig arbeid i Turlaget.  
 
Økonomi 
Regnskapet for 2013 viser et årsresultat som er betydelig bedre enn budsjettert. 
Økningen skyldes et aktivt arbeid for å øke inntektene samt at en del prosjekter som var 
planlagt for 2013 er utsatt til gjennomføring i 2014.  
I 2013 ble det utarbeidet et økonomireglement og iverksatt tiltak som gir god 
kostnadsstyring.  
 
Egenkapitalen er tilfredsstillende. Styret ser positivt på fremtiden og er opptatt av at 
laget skal ha en sunn og god økonomi. Midler som tilfaller organisasjonen skal benyttes 
til å gi medlemmene et variert og attraktivt tilbud.  
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at den 
forutsetningen er tilstede. Det er styrets vurdering at regnskapet viser et rettvisende 
bilde av resultat og stilling pr. 31. desember 2013.  
 
Arbeidsmiljø 
 Styret mener arbeidsmiljøet er godt, og er stadig opptatt av å utvikle dette. 
Sykefraværet utgjør 4,44 %. Sykefraværet har gått ned sammenlignet med fjoråret (4,85 
% i 2012). Sykefraværet skyldes i hovedsak fravær som ikke er relatert til 
arbeidssituasjonen..  
 
Virksomheten har ikke vært rammet av alvorlige ulykker eller skade på personer - 
verken på ansatte eller medlemmer som bidrar med frivillig arbeid. Styret er svært 
opptatt av at de aktiviteter som utøves i organisasjonen skal skje på en betryggende 
måte. Det er derfor oppnevnt et fast sikkerhetsutvalg i organisasjonen som kontinuerlig 
skal arbeide med sikkerhetsmessige tiltak. Sikkerhetsutvalget har gjennomført 
beredskapsøvelse i 2013. 
 
Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen består av 10 kvinner og 
5 menn pr. 31.12. Styret består av 11 medlemmer hvorav 4 er kvinner. Styrets leder og 
nestleder er menn. Styret er opptatt av at organisasjonen skal representere bredde i 
alder, kjønn og kompetanse. Styret ser ikke behov for å iverksette spesielle tiltak for å 
oppnå jevnere likestilling.  
 
Ytre miljø 
Hele virksomheten har som mål å utøve aktivitetene på en naturvennlig måte og i størst 
mulig grad verne sårbar natur. Styret mener at virksomheten drives i tråd med formålet. 
Turlaget fornyet miljøsertifiseringen av virksomheten i 2013. 
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Sentrale hendelser og hovedoppgaver i 2013 

I 2013 nådde Bergen og Hordaland Turlag, inkl. lokallag, et medlemstall på 25.516 
medlemmer. For ellevte året på rad opplevde turlaget medlemsrekord og økningen ble 
465 medlemmer sammenlignet med 2012.  
 
Årsmøtet i 2013 vedtok med overveldende flertall å endre lagets navn til Bergen og 
Hordaland Turlag. Navneendringen ble gjennomført ved en høytidelighet utenfor 
Friluftslivets Hus i Marken fredag den 1. november. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen 
talte til de fremmøtte turlagsentusiastene og foretok ”avduking”  av nytt navneskilt på 
husveggen vår. 
 
Etter hvert som Turlaget vokser er det nødvendig å tydeliggjøre hvilke forventninger og 
arbeidsoppgaver hovedlaget og lokallagene samt gruppene skal ha i forhold til 
hverandre. Dette er nå blitt konkretisert i formelle samarbeidsavtaler. I 2013 er det også 
innført en ordning med  standardiserte ”frivillighetsgoder” knyttet til overnatting på 
hytter og rabatt i turlagsbutikken. Denne ordningen videreføres i 2014. 
 
I 2013 ble det igangsatt et arbeid med å utarbeide en ny strategiplan for perioden 2014 
– 2017. Styret er opptatt av et bredt engasjement i dette arbeidet, og på høstmøtet i 
Ullensvang i november var dette hovedingrediensen. Odda og Ullensvang Turlag var 
vertskap for møtet. 
 
Høstmøtet har utviklet seg til å bli den viktigste arenaen for samhandling for de 
tillitsvalgte og administrasjonen i hele Bergen og Hordaland Turlag. 
 
Bergen og Hordaland Turlag fremstår som en betydelig folkehelseaktør i fylket. 
Folkehelsearbeidet er blitt videreført med et utvidet lavterskeltilbud hvor inkludering 
av folk fra alle sosiale lag og nasjonaliteter er målet. I 2013 mottok Turlaget 
”Samhandlingsprisen for dette arbeidet”.  
I Bergen gjennomfører Turlaget bl.a. ”Aktiv til 100” med 4 faste ukentlige turer. 
Byfjellstrimmen er blitt meget populær og i 2013 ble det gjennomført 216 turer i 
byfjellene rundt Bergen. 
 
7-og 4-fjellsturen hadde i 2013 et deltagerantall på 7024 (7700 i 2012). Arrangementet 
Opptur for 8-klassinger har god oppslutning med 5435 deltakere i 2013.  
 
Prosjektstillingen knyttet til «Vestlandsprosjektet», med standardisert skiltig og 
merking av turstier, er blitt videreført i 2013. Fra 2014 vil dette arbeidet inngå som en 
del av en nasjonal satsning styrt av DNT i Oslo. 
 
I 2013 har Bergen og Hordaland Turlag styrket innsatsen innen naturvern, bla. a. gjennom 
ansettelse av personell med høy kompetanse på dette fagfeltet. Turlaget avgir en rekke 
høringsuttalelser knyttet til overordnede planer og utbyggingssaker med konsekvens for 
friluftslivet. Lokallagene får bistand i utbyggingssaker i sine deler av fylket. Også i den offentlige 
debatten er Turlaget aktivt og deltar med leserinnlegg i media. Arbeidet med  «DNT-Vest», et 
samarbeidsorgan for DNT – foreninger på Vestlandet, er videreført.  
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I 2013 opplevde Bergen og Hordaland Turlag en kjærkommen vekst på 8% i hyttebesøk 
og 4% i overnattinger i forhold til 2012. Økningen er størst i Stølsheimen. Stavali, som 
hadde nytt vertskap i 2013, hadde 12% økning i besøk og 4% økning i overnattingsdøgn. 
 
2013 ble det første driftsåret for Breidablik – et eventyrlig hyttetun med vakre 
steinhytter med torvtak 1160 moh, høyt over Fitjadalen i Kvam. Breidablik er overtatt 
etter Bjarne Huse og Anne Marit, som ønsket at Turlaget skulle ta ansvaret for stedet og 
stå som garantist for at anlegget også i fremtiden er tilgjengelig for allmennheten. I 2013 
er det registrert 545 besøk og 338 overnattinger her. Dette oppleves som meget bra – 
særlig når vi vet at Breidablik kun har 10 sengeplasser og at sesongen er svært kort. 
 
Byggingen av det nye hytteanlegget ved Nedre Gulltjørn i Bergsdalen startet i juni. 
Byggearbeidene har hatt en meget god fremdrift og arbeidet er nå over 90% ferdig. 
Dette byggeprosjektet er et av Turlagets største noensinne, og kostnadene ser ut til å 
havne innenfor budsjettet med god margin. Hytteanlegget har fått navnet Gullhorgabu i 
pakt med lokale navnetradisjoner. 
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2. Bergen og Hordaland Turlag og Den Norske Turistforening 
 
Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon med 25 516 
medlemmer i 2013. Organisasjonen ble grunnlagt i 1890, den gang under navnet 
Turistforeningen for Bergen By og Stift. Bergen og Hordaland Turlag er tilknyttet Den 
Norske Turistforening (DNT), som nå har 250 965 medlemmer.  
 
Formål 
Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og 
naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.  
 
Visjon 
Naturopplevelser for livet! 
 
Verdigrunnlag 
Spennende 
Troverdig 
Inkluderende 
Enkelt og ekte 
Naturvennlig 
 
Hyttene, stiene og rutene 
Det er de lokale medlemsforeningene som eier og driver DNTs mer enn 480 hytter, 
merker stiene, kvister løypene om vinteren å arrangere turer og kurs. Til sammen 
vedlikeholdes et nett på om lag 20.000 km merkede sommerstier og rundt 7000 km 
kvisteløyper.  
 
Turer, kurs og arrangementer 
DNTs medlemsforeninger er spesialister i turvirksomhet. Det utdannes turledere med 
stor kompetanse både for sommer- og vinterturer. Årlig arrangeres det flere tusen turer, 
kurs og andre arrangementer med rundt 100.000 deltakere til sammen.  
 
Omfattende dugnadsvirksomhet 
Det er den omfattende dugnadsånden som er grunnlaget for DNTs virksomhet. Det blir 
registrert over 175.000 dugnadstimer over hele landet hvert år. 
 
DNT som samfunnsaktør 
DNT arbeider for å gi friluftslivet gode rammevilkår. I snart hundre år har DNT vært 
engasjert i arbeid med vern av natur i Norge. Det er DNTs holdning at alle skal ha en fri 
og ubegrenset opplevelse av natur. Denne rettigheten er nedfelt i allemannsretten og er 
viktig for foreningens verdigrunnlag. 
 
Vårt omdømme 
Dagens Næringsliv viste i en omdømmeundersøkelse ”Norske etater og organisasjoner”, 
gjennomført av Synovate as, at DNT kommer på 5. plass. Foran på listen er 1. Norsk 
Luftambulanse, 2. Norges Røde Kors 3. Kreftforeningen 4. Frelsesarmeen.  
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3. Bergen og Hordaland Turlag som medlemsorganisasjon 

 
3.1 Medlemsutvikling 
 
2013 ble et år med ny medlemsrekord til 25 516 medlemmer.  
 

I DNT for øvrig var medlemsveksten på 2 prosent til et medlemstal på 250 965 
medlemmer. For Bergen og Hordaland Turlag føyer 2013 seg inn i rekken av år med 
medlemsvekst på 465 medlemmer, som utgjør en økning på 1,9 prosent.  
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Medlemstal fordelt på medlemstype:  
 

  2013 (endring) 2012 (endring) 2011 

Hovedmedlem 12378 0,2 % 12354 1,5 % 12175 

Student 1290 3,4 % 1247 -6,2 % 1329 

Honnør 2701 5,5 % 2560 5,9 % 2417 

Livsvarig 205 1,0 % 203 -1,9 % 207 

Barn 2900 4,4 % 2778 2,0 % 2723 

Skoleungdom 1323 -4,1 % 1380 -2,1 % 1409 

Husstand 4719 4,2 % 4529 1,3 % 4471 

Sum medlemmer i 
BHT 25516 1,9 % 25051 1,3 % 24731 

 
 
 
Medlemstal fordelt i lokallagene og i Bergen kommune:  

 

  2013 (endring) 2012 (endring) 2011 

Askøy Turlag  993 2,5 % 969 6,1 % 913 

Austevoll Turlag  248 6,4 % 233 82,0 % 128 

Bømlo Turlag  423 8,2 % 391 16,7 % 335 

Fjell Turlag 759         

Fusa Turlag 212         

Kvam Turlag  482 4,3 % 462 -0,9 % 466 

Kvinnherad Turlag  731 6,4 % 687 5,0 % 654 

Nordhordland Turlag  1609 2,9 % 1564 -1,8 % 1593 

Odda-Ullensvang Turlag  675 2,4 % 659 -3,5 % 683 

Os Turlag  999 6,8 % 935 1,6 % 920 

Stord-Fitjar Turlag  845 1,4 % 833 0,2 % 831 

Sund Turlag 171     
 

  
Sum medlemmer i lokallagene 8147 21,0 % 6733 3,2 % 6523 

      Medlemmer i Bergen 
kommune 16266 -0,1 % 16282 0,0 % 16278 

      Medlemmer i kommunene Vaksdal, Osterøy, Jondal, Granvin, Eidfjord, Ulvik, Tysnes, Øygarden 
og Samnanger er ikke tilknyttet et lokallag i dag. Disse kommunene har ca. 700 medlemmer. 
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Medlemstall pr. innbygger i Hordaland

DNT-medlemskap der folk bor. Forskjeller til lokalag og medlemsforeningers tall skyldes at noen

velger en annen medlemsforening enn der man bor

1266 Masfjorden 136 8,03 % 102 6,10 % 34 31,68 %

1228 Odda 499 7,12 % 502 7,19 % -3 -0,90 %

1235 Voss* 1 001 7,07 % 993 7,11 % 8 -0,70 %

1252 Modalen 26 6,99 % 26 7,03 % 0 -0,54 %

1211 Etne** 272 6,70 % 274 7,01 % -2 -4,35 %

1201 Bergen 16 266 5,98 % 16 278 6,25 % -12 -4,32 %

1263 Lindås 872 5,79 % 906 6,24 % -34 -7,28 %

1224 Kvinnherad 754 5,70 % 676 5,10 % 78 11,63 %

1238 Kvam 489 5,70 % 468 5,54 % 21 2,76 %

1231 Ullensvang 191 5,67 % 196 5,76 % -5 -1,51 %

1241 Fusa 212 5,54 % 174 4,52 % 38 22,54 %

1244 Austevoll 269 5,46 % 129 2,76 % 140 98,19 %

1243 Os (Hord.) 1 000 5,35 % 917 5,33 % 83 0,48 %

1233 Ulvik 54 4,94 % 51 4,56 % 3 8,21 %

1242 Samnanger 110 4,52 % 92 3,84 % 18 17,50 %

1234 Granvin 40 4,39 % 40 4,22 % 0 3,95 %

1216 Sveio** 237 4,34 % 241 4,69 % -4 -7,51 %

1222 Fitjar 127 4,22 % 135 4,61 % -8 -8,43 %

1256 Meland 317 4,20 % 294 4,31 % 23 -2,47 %

1253 Osterøy 322 4,14 % 318 4,26 % 4 -2,92 %

1221 Stord 741 4,02 % 700 3,93 % 41 2,29 %

1227 Jondal 43 3,93 % 45 4,32 % -2 -9,07 %

1232 Eidfjord 37 3,89 % 45 4,69 % -8 -17,00 %

1219 Bømlo 454 3,86 % 335 2,93 % 119 31,74 %

1247 Askøy 1 013 3,70 % 920 3,59 % 93 3,09 %

1251 Vaksdal 136 3,29 % 114 2,75 % 22 19,67 %

1246 Fjell 770 3,23 % 730 3,29 % 40 -1,74 %

1264 Austrheim 86 3,04 % 98 3,51 % -12 -13,61 %

1265 Fedje 17 3,03 % 8 1,36 % 9 122,35 %

1260 Radøy 149 2,96 % 152 3,10 % -3 -4,76 %

1245 Sund 172 2,59 % 111 1,77 % 61 46,31 %

1223 Tysnes 67 2,44 % 54 1,96 % 13 24,57 %

1259 Øygarden 75 1,59 % 72 1,67 % 3 -4,78 %

Bergen og Hordaland Turlag 25 444 5,28 % 24 688 5,35 % 756 -1,29 %

1103 Stavanger kommune 10 268 7,85 % 10 227 8,12 % 41 -3,23 %

Stavanger Turistforening 21 881 6,19 % 21 910 6,56 % -29 -5,59 %

1106 Haugesund kommune 2 198 6,09 % 2 118 6,12 % 80 -0,48 %

Haugesund Turistforening 5 287 4,69 % 5 024 4,65 % 263 0,89 %

1601 Trondheim kommune 12 975 7,13 % 12 543 7,23 % 432 -1,41 %

Trondheim turistforening 17 783 5,81 % 17 151 5,78 % 632 0,42 %

0301 Oslo kommune 38 002 5,99 % 36 660 6,12 % 1 342 -2,10 %

DNT Oslo og omegn 67 687 5,59 % 65 196 5,69 % 2 491 -1,78 %

Landet*** 241 720 4,73 % 232 421 4,72 % 9 299 0,16 %

* Voss Utferdslag er ikke del av BHT

** Sortert under Haugesund Turistforening

*** I tillegg kommer utenlandske medlemmer ca. 8800 i 2013

**** Tatt høyde for endring i innbyggertall i perioden

2013 Endring 2011 - 2013****2011
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3.2 Frivillige som bærebjelke 

Frivillig arbeid er bærebjelken i virksomheten til DNT og Bergen og Hordaland Turlag. 
Frivillige står for:  

 Drift og tilsyn av hytter, og annet dugnadsarbeid  
 Merking av løyper og brosikring 

 Turledelse, instruksjon og hyttevertskap 
 Organisering og gjennomføring av turer, kurs og mange typer arrangement  
 Styreverv og tillitsverv  

Uten de frivillige sin innsats ville ikke Bergen og Hordaland Turlag kunne opprettholde 
det brede aktivitetstilbudet. All frivillig innsats i både store og små gjøremål er gull verdt 
for DNT – fellesskapet. 

Det har vært utført en betydelig innsats med frivillig arbeid i Bergen og Hordaland 

Turlag også i 2013. Nesten 56 000 timer er statistikkført som frivillig arbeid i 2013, som 

omregnet blir ca. 32 årsverk (1750 timer pr år). I forhold til 2012 er dette en økning på 

nesten 5 årsverk, som blant annet kan forklares i: 

 3 nye lokallag med stor aktivitet 

 Flere grupper – (Barnas Turlag, DNT Ung) 

 Flere nærturer  

 Et utvidet tilbud med flere turledere (Byfjellstrimmen og Aktiv til 100) 

 Nytt hytteanlegg (Breidablik) 

 

 

 

      Komité / 
styrearbeid 

Feltarbeid Turleder / 
Inst. 

Annet Totalt 

           

           

 
          

Antall aktiviteter/dugnader 371 282 1191 120 1964 

 
          

 
          

Antall deltakere 1186 1055 2412 217 4870 

 
          

 
          

Antall timer totalt 10311 15830 23533 6308 55982 
(Sammenlagt timeantall for alle 

deltakerne)           
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3.3 Tillitsvalgte 
 
Æresmedlemmer  
Bernh. Engelsen (d), Einar N. Henriksen (d), Anton Berge (d), Waldemar Platou (d), 
Øivind Eng (d), Anders Gjerde (d), Inga Jensen (d), Per O. Haugen (d), Sigurd Stinessen 
(d), Carl Fredrik Kolderup (d), Gustav Mæland (d), Olav Chr. Pedersen (d), Nils A. 
Sørensen (d), Aksel Foyen (d), Reidar Stiegler (d), Birger Refsdal (d), Jørgen Faye, Svein 
Træland og Johannes Øvreås. 
 
Hedersknappen 
Sigurd Arnesen, Frode Bekkestad, Håkon Bertelsen, Erik Brendehaug, Børge Brundtland, 
Otto Bårholm, Geir Davidsen, Kristin Digranes, Hans Dørmenen, Geir Eidsvik, Anne 
Eldøy, Kåre Eik, Per Ekeland, Åse Aune Endresen, Anne Kari Enes, Jørgen Faye, Hermund 
Fenne, Kari Finnborud, Petter Fredriksen, Eleonor Furevik, Leif Fykse, Nils Gausvik, Jan 
Gideonsen, Bjørn-Olav Hagesether, Margit Hauge, Arne Haugland, Gunnvor Heggdal, 
Gudrun Heggland, Helge Hellevik, Terje Hellingsrud, Ingeborg Helvik, Gerd Hestenes, 
Jarle Hevrøy, Asle Hindenes, Ivar Ingnes, Thorbjørn Kaland, Arne Kjørsvik, Gunnar 
Kleiveland, Knut Larsen, Håkon Loen, Johan H. Lundbo, Knut Mehl, Rolf Mo, Oddvar 
Mork, Emil Myhre, Øystein Nygaard, Steinar Olsen, Tor Schumann Olsen, Kjell Pedersen, 
Inger Pettersen, Rolf Ryttvad, Magne Johan Rørvik, Solveig Tuvin Sagehaug, Johanna 
Samuelsen, Johannes Sekse, Per Senneset, Lasse Skeie, Dag Sletten, Bjarne Strand, 
Wenche Strømme, Helge Sunde, Johnny Sundt, Leif Sæterdal, Kirsten Søgnen, Olav Thon, 
Geir Thorkildsen, Ingvald Torkildsen, Svein Træland, Tor Tyse, Olav Jacob Valle, Fridtjof 
Wiese, Hallstein Wikne, Øivind Øvrebotten og Johannes Øvreås. 
 
Solrenningsprisen (Bergen og Hordaland Turlags Frivillighetspris) 
Rita Mathisen (2010) 
Sigrun Haarklau (2011) 
Helge Tellevik (2012) 
Thomas Hisdal (2013) 
  
Styret etter årsmøtet i april 2013 
Styreleder: Tore J. Smidt: Styremedlemmer: Pål Kristian Haugetun (nestleder), Torild 
Hage, Christer Bakke Frantzen, Elin Mortensen, Elisabeth Eide, Jørgen Blystad Houge, 
Svein Å. Bergset, Mons Ove Hauge, Margrethe Bratt og Fredrik Mortensen. 
 
Kontrollutvalget  
Leder Per Ekeland. Catrine T. Eraker og Fredrik Staff.  
 
Revisjon 
Steinbakk Revisjon AS. 
 
Valgkomiten  
Leder: Asle Hindenes. Henning Holmelid og Ågot Nilsen. Varamedlem: Jorid Skjenken 
 
Styregodkjente utvalg 

 Hederstegnutvalg: Bjørn-Olav Hageseter, Åse A. Endresen, Per Ekeland, Anne Kari Enes, 
Jane Britt Daae 

 Sikkerhetsutvalg: Per Ove Oppedal, Elisabeth Eide, Kjetil Midtun, Ståle Grimen, Torstein 
Tylden, Are Mossefinn Sandvik, Birgithe Roald 
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 Hytteutvalg: Tore Johan Smidt, Per Senneset, Karl H. Olsen, Marit Djupvik 
 Utvalg for rute og bru: Karl H. Olsen, Helge Tellevik, Einar Bertelsen, Jan Ivar Berge 
 Turledertutvalg: Lars Robert Hole, Kari Kløve, Ingrid Lydvo, Elisabeth Eide, Ole Kristian 

Askeland, Are Mossefinn Sandvik 
 Naturvernutvalg: Torild Hage, Terje Aarsand, Kristine Timberlid, Tor Myking, Even 

Nordø, Oddvar Skre,, Sølve Sondbø, Pål Kristian Haugetun, Torill Refsdal Aase, Jan Bjørgo 
 Redaksjonsutvalg, Sti og Varde: Torill Refsdal Aase, Thorbjørn Kaland, Ågot Caroline 

Nilssen, Birger Tomasgard 
 
Administrasjonsgodkjente utvalg 

 Hyttedriftsutvalg: Marit Djupvik, Ole Kristian Johannessen, Bjørn-Olav Hageseter 
 Økonomiutvalg: Tore Johan Smidt, Pål Kristian Haugetun, Jane Britt Daae, Irene Jordan 

Haugen 
 Nærmiljøturlederutvalg (Bergen): Bjørnar Sørensen, Rita Mathisen, Tor Andre 

Grimsmo, Elisabeth Eide, Cathrine Eraker 
 Representasjonsutvalg: Tore Johan Smidt, Børge Brundtland, Else Karin L. Gundersen, 

Per Ekeland 
 
Sentrale styrer og utvalg 

 DNTs landsstyre: Torild Hage (fram til landsmøte juni 2013) og Børge Brundtland 
 DNTs skoleutvalg: Birgithe Roald 
 DNT fjellsport styret : Camilla Ianke (fram til årsmøte mars 2013)  
 DNT ung landsstyre: Reidun Eldegard og Marte Bakka Stemland (fram til landsmøte 

mars 2013) 
 Valgkomitèen DNT ung: Marte Bakka Stemland  
 DNTs ungdomsforum: Birgithe Roald 
 DNTs utdanningsutvalg: Alexander S. Madsen 
 Valgkomiteen DNT: Per Ekeland 
 DNTs Domsutvalg: Ingeborg Helvik 
 DNTs salgsvareutvalg: Helen Uglenes 
 DNTs hytteutvalg: Marit Djupvik 
 DNTs økonomiutvalg: Børge Brundtland 

 
        

3.4. Administrasjonen 
 

Administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag har i 2013 hatt 15 årsverk totalt. 
 
Navn  Ansvarsområder  
Helene Ødven  Daglig leder Permisjon i 2013 

Jane Britt Daae Organisasjonsleder Fungerende daglig 
leder i 2013  

Irene Jordan Haugen Økonomi Utleid fra Økonor  

Endre Kleiveland Prosjektkoordinator 
Vestlandsprosjektet 

Fram til 30.11.13. 

Are Mossefinn 
Sandvik 

Leder aktivitetsavdelingen  

Birgithe Roald  Aktivitet barn og ungdom Org.ansvarlig i 2013 

Stian Hovind-
Angersmund 

Vikar barne- og 
ungdomsansvarlig 

 

Guro Øvsthus  Prosjekt folkehelse Fram til 31.12.13 
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Karl H. Olsen Hytter og ruter (60 %)  
Marit Djupvik Hyttedriftsansvarlig   
Nicolas J.I. Rodriguez Naturvernansvarlig Fra 15.02.13 
Johanna Myrseth 
Aarflot 

FNF - koordinator  

Torill Refsdal Aase Informasjon / Sti og Varde  
Helen Uglenes Leder Turinformasjonen   
Christina Eriksen  Turinformasjonen Permisjon fra 

01.10.13 
Linda Fongaard Turinformasjonen (60 %)  
Margaret Are  Turinformasjon (40 %) og 

folkehelse(60 %) 
Frå 01.10.13 
100% i 
Turinformasjon 

 
Per Strøm, Agnete Hessevik, Andre Fagerheim, Julie Hessevik, Marte Stranden, Mari 
Hage Basberg, Sigrid Kvåle Myksvoll, Helene Sørgård, Cato Leganger og Martin Halsbog 
har arbeidet som vikarer i Turinformasjonen.  
 
Arbeidsmiljø 
 

 2013 ble et år med flere endringer i personalgruppen: Midlertidige tilsettinger for 
fungerende daglig leder og organisasjonsanvarlig, ny koordinator for 
Vestlandsprosjektet, vikar for barne- og ungdomsansvarlig, ny FNF-koordinator, ny 
naturvernansvarlig og mange nye vikarer i Turinformasjonen. 

 Ledere med personalansvar: Fung. daglig leder Jane Britt Daae, leder for 
Turinformasjonen Helen Uglenes og leder for aktivitetsavdelingen Are Mossefinn 
Sandvik. 

 Verneombud: Marit Djupvik 
 Tillitsvalgte for Handel og Kontor: Birgithe Roald med Linda Fongaard som vara 

tillitsvalgt. 
 Sykefravær: Bergen og Hordaland Turlag har et sykefravær på 4,44 %. 
 Bedriftshelseteneste: Aleris 
 Overtid: En del stillinger har hatt stor arbeidsbelasting som har medført overtid. Dette 

har vært innenfor arbeidsmiljøloves rammer. 
 Likestilling: Det er et mål å ha en personalgruppe med jevn fordeling av kvinner og 

menn.  
 Kompetanseutvikling: Alle ansatte i Bergen og Hordaland Turlag disponerer 

vandredager hvor man har mulighet til å bruke et avtalt antall dager i året til å gjøre seg 
kjent primært i Turlagets virkeområde. Ansatte og vikarer i Turinformasjonen og 
fungerende daglig leder gjennomførte ransforebyggende kurs i 2013.  

 Sikkerhet: Turinformasjonen har vektertjenester engasjert på tidspunkt Turinfoen er 
betjent av en ansatt alene. 

 Personalsamlinger: Administrasjonen har i 2013 hatt ett dagsseminar ute av huset 
(Turnerhytten). Tema var handlingsplan for 2014. 

 Bergens sprekeste bedrift (Bedriftskonkurranse i BT): Høsten 2012 klarte ansatte i 
Turlaget en 1. plass med 693 turer med et snitt på 145 minutter pr. tur over 4 uker. Et 
godt lagarbeid ga tittelen Bergens sprekeste bedrift. I 2013 ble det en 6. plass av 180 
bedriftslag. 
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3.5. Friluftslivets Hus 

 
Bergen og Hordaland Turlag har som følge av etableringen av Friluftslivets hus i 2010 en 
samfunnsoppgave som kompetansebærer innen friluftsliv generelt og i høyfjell spesielt. 
Det er et mål å fylle huset som et kompetansesenter og møteplass for aktører innen 
friluftsliv. Også i 2013 har FNF – Forum for natur og friluftsliv, Naturvernforbundet, 
Jeger og Fiskeforeningen i Hordaland og Bergen og Omlands Friluftsråd vært gode 
samarbeidsparer.  
 
Gjennom Friluftslivets hus er Bergen og Hordaland Turlag en aktiv samfunnsaktør og 
arbeider målrettet mot kommune-, fylkes- og stortingspolitikere og offentlige etater for 
å bedre rammevilkårene for friluftslivet regionalt. Bergen og Hordaland Turlag har vært 
i kontakt med politisk og byråkratisk nivå både på fylkesnivå og kommunenivå (Bergen) 
i 2013. 
 
Med Hordaland fylkeskommune har Turlaget et strategisk og økonomisk 
samarbeid for følgende mål fra fylkesdelplanen for idrett og friluftsliv i 
Hordaland; 
 
”1.2 VISJON 
Visjonen med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er å skape ein aktiv kvar dag 
ved å leggje til rette for at alle i Hordaland kan vere meir aktiv i kvardagen. 
 
1.3 HOVUDMÅL 
Innbyggjarane i Hordaland skal kunne vere ”aktiv kvar dag” etter eigne ønskje og 
føresetnader på allment tilgjengelege område i naturen og i anlegg i nærleiken av der dei bur. 
 
1.4 SATSINGSOMRÅDE 
Aktivitet kvar dag har eigenverdi og nytteverdi for den einskilde, og med det også 
samfunnsverdi. Fylkesplan for Hordaland 2005-2008 har mål om at alle menneske skal kunne 
nytte ressursane og kompetansen sin til glede og nytte for seg sjølv og samfunnet. Folkehelsa 
er ei utfordring, og fysisk aktivitet har eit stort potensiale som verkemiddel for å forbetre 
helsa til folk i Hordaland. Fysisk aktivitet føreset ofte tilrettelagte areal og anlegg og at dei må 
vere tilgjengelege. 
 
Prioriterte satsingsområde 2008 - 2012: 
1. Partnarskap for folkehelse 
2. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
3. Anlegg for idrett og friluftsliv” 

 
Med Bergen kommune har Turlaget et strategisk og økonomisk samarbeid for 
følgende mål fra idrettsplanen for Bergen kommune; 
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Med støtte fra tre byrådsavdelinger i Bergen kan vi i større grad ivareta 
samfunnsoppgaven som kompetansebærer og iverksetter innen friluftsliv. Vi har hatt 
prosjektaktiviteter mot grupper som har behov for spesiell tilrettelegging. Det har blant 
annet vert et godt samarbeid med Amalie Skram-huset. Dette er gjort mulig gjennom 
prosjektmidler fra offentlige instanser i Bergen.  
 
3.6 Organisasjonsutvikling 

 
Bergen Turlag ble i 2013 Bergen og Hordaland Turlag. Med alle tillitsvalgte sin 
tilslutning og overbevisende flertall på årsmøtet i april 2013, ble Bergen og Hordaland 
Turlag vedtatt som nytt navn for laget. 
 
Bergen og Hordaland Turlag er en organisasjon i vekst og opplever positiv tilslutning 
både som medlemsorganisasjon og samfunnsaktør. Det ser vi på tall på medlemmer, 
frivillige, lokallag, grupper, bredde i aktiviteter, nye satsingsområder og 
samarbeidsparter. Den delen av organisasjonen som er i størst vekst er lokallagene. I 
perioden fra 2010 er det etablert 6 nye lokallag: Askøy(2010), Austevoll (2011), Bømlo 
(2012), Fjell (2013), Sund (2013) og Fusa (2013). Lokal organisering gir et økt lokalt 
tilbud både i turer og stiprosjekter, og det gir flere medlemmer.  
 
Framveksten av Barnas Turlag er også et tydelig innslag i Bergen og Hordaland Turlag. 
Hele 13 Barnas Turlag kan gjøre oss stolte. Målet å få et enda utvidet tilbud for barn og 
unge, om ikke det er organisert i egne grupper, i alle fall definert som målgruppe for 
flere av våre arrangement. Barnas Turlag betyr et styrket bidrag til nærmiljøene og 
folkehelse. 
 
Organisatoriske hendelser i 2013: 
 

- Bergen Turlag skiftet navn til Bergen og Hordaland Turlag. Et viktig grep og svar på 
organisasjonens faktiske virke- og medlemsområde. 

- Tre nye lokallag ble stiftet i januar og februar 2013 
- Etablering av samarbeidsavtaler mellom Bergen og Hordaland Turlag på den ene siden, 

og lokallagene og gruppene i Bergen på den andre siden. Bredt sammensatte 
arbeidsgrupper fra lokallag, grupper i Bergen, styre og administrasjon arbeidet ut et 
høringsutkast. Fellesmøtet i november 2013 sluttet seg til den foreslåtte 
samarbeidsavtalen. Formålet med avtalen er å avklare ansvars- og arbeidsfordeling i 
organisasjonen, og legge til rette for godt samarbeid og forutsigbare rammer.  

- Arbeidet med ny mål- og strategiplan for BHT ble påbegynt ved å opprette en 
strategigruppe fra styret. Ny plan var tema på fellesmøtet i november 2013 og høring i 
organisasjonen ble satt i gang i desember. 

- Felles retningslinjer for frivillighetsgoder ble iverksett fra 1. mars 2013 der ca. 480 
frivillige i hele organisasjonen mottok brev med takk for frivillig innsats, frivillighetskort 
og hyttekuponger.  

- Styret i BHT vedtok en navngitt styrekontakt for hvert lokallag og grupper i Bergen. 
- Styre og administrasjon deltok på de fleste av lokallagenes årsmøter. 
- DNT sitt landsmøte ble avviklet i Tromsø 6-8. juni 2013. Turlaget var sterkt til stede med 

tre medlemmer fra styret, seks lokallagsledere, leder for Fjellsport Bergen, og tre ansatte 
fra administrasjonen. Styreleder førte ordet på landmøtet for økte ressurser til 
naturvern, noe landsmøtet vedtok. 

- Fellesmøtet 9. - 10. november ble det første for Bergen og Hordaland Turlag. 60 
deltakere fra styre, æresmedlemmer, 11 av 12 lokallag, styreoppnevnte utvalg, 3 av 4 
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grupper i Bergen, kontrollutvalg, valgkomitè og administrasjon. Vi hadde med gjester fra 
Voss Utferdslag, den nye generalsekretæren i DNT Nils Øveraas, utvikler/ nasjonale 
turbasen (DNT) Hans Kristian Flaatten og landsstyremedlem Børge Brundtland. Det ble 
en faglig, sosial og opplevelsesrik samling. Vertskapet Odda-Ullensvang Turlag får en 
stor honnør og takk! 

- Sponsorstrategi er etablert for BHT. 
- BHT har deltatt i faggruppe for ny regional kulturplan for Hordaland. 
- Jubileumskomitè for BHT sitt 125 års jubileum i 2015 ble igangsatt. 

 

 
4. Arrangement og aktivitet 
 
4.1 Aktivitetsoversikt for Bergen og Hordaland Turlag 

 
4.1.1 Satsinger, nasjonale arrangement og kurs 

 
Ansvarlig: Are Mossefinn Sandvik 
 
Turprogrammet 2013 omfattet helge- og ukesturer, dagsturer, kurs og åpne arrangementer.  
 
Fellesturprogrammet ble utarbeidet av turlederutvalget i samarbeid med 
administrasjonsrepresentant. Gruppene i Bergen utarbeidet egne program med støtte fra de 
ulike gruppenes kontaktpersoner i administrasjonen. Lokallagene utarbeidet egne program. 
Turtilbudet omfattet 1208 turer og arrangement for Bergen og Hordaland Turlag (BHT) og 
lokallagene som helhet. Papirprogrammet presenterte et utvalg av disse turene og ble trykket i 
et opplag på ca 22.000 og distribuert sammen med Sti og Varde. Programmet har dessuten vært 
gratis til disposisjon for publikum på stand, på 7-fjellsturen og til utdeling i Turinformasjonen. 
Hele opplaget ble distribuert. 
  
I fellesturprogrammet utarbeidet av turlederutvalget i BHT var det satt opp 31 
helge/ukesturer som samlet 230 deltakere, en oppgang på 5 pers fra 2012. 7 turer ble 
avlyst eller aldri åpnet for påmelding.  Det var satt opp 10 dagsturer og av disse ble 9 
gjennomført. En tur ble aldri åpnet for påmelding. Dagsturene hadde totalt 242 
deltagere, en oppgang på 27 personer fra 2012. Hovedsaklig på grunn av svært stor 
interesse for turen Hamlagrø-Kvamskogen, som satte deltakerrekord med 83 deltakere. 
Turen hadde lang venteliste. Gruppene og lokallagene leverer egen statistikk. 
 
Kom deg ut-dagene 
Det var arrangert Kom deg ut-dager to ganger i 2013, på vinter og høst. De fleste lokallagene 
hadde egne arrangement i tillegg til arrangementet på Fløysletten i Bergen. Kom deg ut-dagene 
er Den Norske Turistforenings nasjonale turdag. Denne dagen ønsker vi å gi folk en smakebit av 
friluftslivet, forhåpentligvis en smakebit som gir mersmak! Tilbudene er gratis. Turledere og 
aktivitetsledere er med på alle arrangementene, vi ordner med bål og griller. På Kom deg ut-
dagen kan folk få delta i et mangfold av aktiviteter som spenner fra bading, klatring, topptur og 
naturstier sommerstid, til aking, topptur, skilek og isfiske vinterstid.  
 
OPPTUR 
OPPTUR gikk av stabelen tirsdag 7. mai 2013, med store oppslutning i Hordaland. OPPTUR er et 
nasjonalt arrangement der 8. klassinger over hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv, 
fysisk aktivitet og naturopplevelser. DNTs lokale medlemsforeninger i skolens område er 
arrangør, og dagens mål for de ulike skolene er å gå til en topp eller et utsiktspunkt. Hver skole 
går en tur på rundt 10 kilometer. I Bergen går de 3-fjellsturen.  



17 

 

OPPTUR er en del av DNTs skolesatsing. Gjennom et samarbeid mellom de lokale 
turistforeningene og skolen får elevene en prøvesmak på friluftsliv, uavhengig av tidligere 
erfaring med fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer til å oppleve gleden ved friluftslivet, 
gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent og skape en trivelig dag med fysisk aktivitet for 
alle. Deltakelse på OPPTUR er gratis for skolene. 

Kurs og turlederkurs 
303 personer deltok på 36 kurs, en oppgang på 71 personer fra 2012. Økningen har 
kommet i grunnleggende turlederkurs med tilhørende førstehjelpskurs,  kajakkurs og 
GPS-kurs.  
 
Turlederutvalget  
Utvalget hadde ved utgangen av 2013 følgende sammensetting: Kari Kløve (valgt som 
leder i januar 2013), Jan-Erik Pihl, Ole Kristian Askeland, Ingrid Lydvo, Hanne Hollås, 
Elisabeth Eide (fra Styret) og Are Mossefinn Sandvik (fra adm.). 
 
Utvalget har hatt 5 møter i 2013. Det har i tillegg vært tre turledersamlinger. 
Målsettingen med disse samlingene er å tilføre forutsigbare og systematiske 
kompetansehevende tiltak til turledergruppen. Det er blitt regelmessig sendt ut 
informasjon om turer på e-post/brev til turlederne. Turlederutvalget kåret Fredrik G. 
Brun som Årets turleder for 2013 og Erlend Baldersheims turforslag ”Til fjells i 
verdensarven” til Årets turforslag til 2014. 
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4.1.2 Tabell 
 

 
 
 
 

Aktivitetsoversikt

Arrangement

Planlagt Utført Deltager Planlagt Utført Deltager Planlagt Utført Deltagere

Kurs (alle)

Grunnl. Turlederkurs 4 5 48 2 5 15 2 2 19

Sommerturlederkurs 1 1 6 1 1 8 1 1 10

Vinterturlederkurs 1 1 5 1 1 6 1 1 12

Vintervettkurs 1 0 0 1 1 9 1 1 20

Brekurs 2 2 16 2 2 24 3 1 10

Kart og kompass 3 3 35 3 4 44 1 1 14

Førstehjelp 4 4 39 2 4 11

Telemark 1 1 7 1 1 8 2 1 6

GPS Kurs 3 3 35 2 2 17 2 2 21

Introk-/teknikkurs Kajakk 7 6 37 2 2 16 4 3 24

Klatrekurs 10 7 48 9 8 46 11 7 45

Kurs skole/barnehage 2 7

Ungdomsturlederkurs 1 1 13 1 2 13 1 1 10

Skredkurs 2 2 15 1 1 7 1 1 5

Kameratredningskurs 1 1 8 1 1 5 1 1 12

Div. kurs 0 0 0 2 0 0 2 1 10

Sommerkurs 0 0 0 1 1 3 1 1 8

Sum kurs 41 37 312 34 43 232 34 25 226

Barneleir

Turbouken Fløyen 2 2 39 1 1 27 2 2 47

Fjelleir 3 3 120 1 1 37 2 2 59

Sum barneleir 5 5 159 2 2 64 4 4 106

Turer

Byfjellstrimmen 126 126 1264 102 102 1538

Dagsturer (fellesturer) 10 9 242 13 11 215 109 109 1877

Helgetur/ukestur 31 24 230 38 24 225 28 20 195

Aktiv til 100 153 153 1540

Sum turer 167 159 1736 153 137 1978 137 129 2072

Turer i gruppene

Barnas Turlag 29 23 385 31 31 456 48 40 1034

Trilleturlaget 42 37 720 37 37 700 29 29 550

Ungdomsgruppen 21 16 195 28 28 435 27 21 310

Fjellsportgruppen 26 23 197 35 32 223 31 28 338

Pensjonistgruppen 162 162 5389 157 157 6048

Sum gruppene 118 99 1497 293 290 7203 292 275 8280

201120122013
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4.1.3 Sikkerhet 
 

”Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen Turlag (2008)” ligger til grunn for 
sikkerhetsarbeidet i Turlaget. Formålet er: 

• Unngå tap av liv  
• Unngå personskader  
• Skape trygge rammer for: 

– Turarrangøren  
– Turlederen  
– Turdeltakeren 

 
Dette er obligatoriske tema på fellesmøtet i november for lokallagene og gruppene. 
 

Turer/kurs/arr. Lokallagene

Odda/Ullensvang 40 40 768 34 30 808

Kvinnherad 37 40 845 53 41 1039

Bømlo Turlag 38 38 2057

Kvam 41 40 553 76 70 884

Austevoll 49 49 992 87 87 1178

Stord – Fitjar 57 57 2770 46 46 2282

Os 207 207 6482 213 213 6381

Nordhordland 115 109 3825 116 111 2239

Fusa

Sund

Fjell

Askøy 65 65 1331 64 61 1747

Sum lokallag 0 0 0 649 645 19623 689 659 16558

Offentlige arrangement

Kom deg ut-dagen 2 2 1400 2 2 2200 2 2 3460

7/4-fjellsturen 1 1 7024 1 1 7700 1 1 8000

3-fjellsturen 1 1 3400 1 1 3778 1 1 5300

Sum off arr. 4 4 11824 4 4 13678 4 4 16760

Totaloversikt

Kurs 41 37 312 34 43 232 34 25 226

Barneleir 5 5 159 2 2 64 4 4 106

Turer 167 159 1736 153 137 1978 137 129 2072

Turer gruppene 118 99 1497 293 290 7203 292 275 8280

Turer lokallag 0 0 0 649 645 19623 689 659 16558

Offentlige arrangement 4 4 11824 4 4 13678 4 4 16760

Totalsum 335 304 15528 1135 1121 42778 1160 1096 44002
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Videre har administrasjonen et aktivt forhold til Beredskapsplan for ulykker der ansvar, 

organisering, informasjon og omsorg en krisesituasjon blir beskrevet. Varslingsplanen 

distribueres til organisasjonen. 

 
Rapport fra Sikkerhetsutvalget 2013 
 
Sikkerhetsutvalget ble startet på seinhøsten 2008 med sitt mandat fra styret om å 
være et rådgivende utvalg for styret og administrasjonen i Bergen Turlag. 
 
Sikkerhetsutvalget har også  i 2013 bestått av: 
Are Mossefinn Sandvik, leder aktivitetsavdelingen, Birgithe Roald, aktivitetsavdelingen, 
(spesielt ansvar for barn og ungdom), Elisabeth Eide, hovedstyrets representant, Per 
Ove Oppedal, leder av utvalget, Kjetil Midtun, Turlederinstruktør, Ståle Arild Grimen 
 
Det har vært avholdt 2 møter i utvalget siden forrige styrerapport i tillegg til 
gjennomført øvelse med kriseberedskapsteamet og planlegging av denne. 
Sikkerhetsutvalget har også hatt sikkerhetsarbeidet som eget tema på 
turledersamlingen. 
 
 
Enkelthendelser og saker som har vært tatt opp i utvalget: 
 
Sikkerhetsutvalget skal gjennomgå uhell og skader på et overordnet nivå og foreslå 
tiltak som kan innføres for å hindre tilløpene  til de aktuelle hendelsene. 
Sikkerhetsutvalget skal inn i systematikken rundt sikkerhetsarbeidet i laget, mer enn å 
gå inn i detaljer i aktuelle hendelser.   
Sikkerhetsutvalget aktualiserer kun rundt hendelser knyttet til aktivitet. 
 

 6 registrerte hendelser har vært gjennomgått. 
Det har ikke vært noen hendelser som har ført til endringer i rutiner, men vi ser behov 
for at bruk av satelittelefon bør prioriteres som eget tema på turledersamlinger. 
Administrasjonen vil også vurdere muligheter for å skaffe flere satelittelefoner slik at 
flest mulig turer kan utstyres med dette. 

o Administrasjonen må bedre rutiner slik at registrering av hendelser blir 
systematisert og kan finnes igjen på et felles sted. 

 
 Det finnes fortsatt ikke et rapporteringssystem fra LL til adm. Dette bør utarbeides på 

årlig basis (fra årsrapport) for å gi sikkerhetsarbeidet i hele Bergen og Hordaland Turlag 
større referansegrunnlag.  BHT bør initiere et system på landsbasis også. 
 

 

Prioriterte oppgaver for kommende periode: 
- Sørge for at aktivitetsavdelingen har sikkerhetsarbeidet i fokus. 
- Fortsatt fokus på å videreutvikle kompetansehevingshjulet mot nye og eksiterende 

turledere.  
- Bistå administrasjonen med å presentere sikkerhetsarbeidet for lokallagene. 
- Aktivitetsavdelingen og adminstrasjonen må jobbe for at DNT lager en felles plattform for 

rapportering av uønskede hendelser og uhell. 
 
(For Sikkerhetsutvalget 2013-Per Ove Oppedal) 
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4.2  Bergen 
 

4.2.1 Barnas Turlag Bergen 
 

Foruten å gjennomføre planlagte aktiviteter, var turlederutdanning i fokus i 2013.  
 Turprogrammet ble gjennomført med 10 familieturer, 8 kveldsmatturer og 3 lunsjturer 

(søndagsturer) 
 Kveldsmattur og nyttårstreff for turledere og frivillige 
 Utfordrende å rekruttere turledere og øke deres kompetanse på turer med barn og 

familier. 
 

4.2.2 DNT ung Bergen 
 
DNT ung Bergen byr på hyttenes ovnkos og stemning, fjellenes massive topper, 
elvepadling i herlige stryk og føle adrenalinet pumpe med luft under bena i 
klatreveggen. Vil du ha venner for livet, lærerike kurs og opplevelser du aldri vil 
glemme, så bli med i DNT ung Bergen! 

 Gjennomført mange flotte turer som skiturer, toppturer, teltturer og ukestur i påsken 
over Vestre Hardangervidde og høsttur i Stølsheimen. I tillegg kitekurs, BC Hav og ikke 
minst at 5 fra DNT ung Bergen tok del som frivillige på Internasjonale dager på 
Hallingskeid i april. 

 13 nye ungdomsturledere og 2 som tok DNT sitt instruktørkurs for turledere 
 

 
4.2.3 DNT Fjellsport Bergen 

 
I løpet av 2013 var det totalt 287 deltakere på turer, kurs og føringaktiviteter i regi av 
DNT Fjellsport Bergen.  

 21 av 25 planlagte turer ble gjennomført 
 Det største arrangementet var BC i Uskedalen 
 12 av 12 planlagte kurs ble gjennomført, og det inkluderer bolteklatrekurs, 

kileklatrekurs, kameratredningskurs, brekurs, telemarskurs og skredkurs 
 Ukentlige klatreøkter gjennom hels året, i snitt 10 deltakere 
 God deltakelse på medlemsmøter med ca. 80 deltakere på 3 møter, samt fjellsportfest 
 Kurs og føringskomitèn (KUFØK) har fokusert på ny klatreinstruktørstige, ny skredstige, 

avvikling og oppfølging av utstyr og kurs, samt komiteen sin rolle overfor lokallagene. 
 Prisen ”Årets fjellsporturleder” til Stig Anton Hordvik 

 
 

4.2.4 Seniorgruppen Bergen 
 

I 2013 har seniorgruppen i Bergen tilrettelagt og gjennomført 155 dagsturer og 3 
flerdagsturer. Over 5200 deltakere! I det hele en stor turaktivitet, og en solid innsats 
som frivillige på store arrangement som Opptur og 7 fjellsturen. Ellers trekkes frem: 

 Turledelse av Aktiv til 100 
 Vinterturen gikk til Liatoppen Fjellstue, vårturen til Tysnes og Høsttur/fjellcamp til 

Skarvheimen. 
 29 aktive turledere derav 6 tok kurs i førstehjelp og skadebehandling i 2013. To 

turledersamlinger med 46 deltakere. Sikkerhet og turrapporter er tema. 
 Kontordag i Marken på tirsdager 
 Ca. 70 deltakere i 17. mai-toget i Bergen og 79 deltakere på årsavslutningen 
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4.2.5 Lavterskeltilbud - Samhandlingsprisen 2013 
 

Byfjellstrimmen 
I 2013 hadde vi turer hver tirsdag i middels/raskt tempo (med unntak av januar og 
desember), turer i rolig tempo annenhver onsdag, noen fredags- og søndagsturer, turer 
på dagtid, samt løpeturer.  Samlet resultat for Byfjellstrimmen i 2013 var 1264 deltakere 
fordelt på 126 turer. 
 
Nærmiljøturlederutvalget (Bergen) 
Utvalget hadde ved utgangen av 2013 følgende sammensetting: Bjørnar Sørensen 
(leder), Rita Mathisen, Dagny Gran Pedersen, Elisabeth Eide og Cathrine Eraker.  
Utvalget har hatt en rekke møter og bidratt til et at programmet til Byfjellstrimmen ved 
årets slutt hadde over 120 turer i nærmiljøet rundt Bergen. I miljøet rundt 
Byfjellstrimmen har Turlaget og utvalget rekruttert og utdannet en rekke grunnleggende 
turledere for nærmiljøturer.  
 

Aktiv kvar dag/psykisk helse 
Samarbeidet mellom Bergen Turlag, Hordaland Fylkeskommune og Amalie Skrams hus 
fortsatte som tidligere år. 11 turer ble gjennomført med totalt 69 deltakere. Dette er en 
nedgang i forhold til 2012.   
Det ble arrangert fire Grunnleggende turlederkurs i Byfjellene hvor til sammen 39 
personer besto. De fleste av disse har vært aktive turledere etterpå. Det er de samme 
turlederne som gjennomfører Byfjellstrimmen og psykisk helse-turene. 39 turledere 
deltok totalt i 2013. Det ble holdt to samlinger for nærturledere. Til sammen utgjør dette 
nærturtilbudet over 2300 dugnadstimer. 
 
En flyer med turprogram til Byfjellstrimmen ble trykket i et opplag på 10 000. 
Informasjon om det samlede nærmiljøtilbudet vårt med turprogram ble sendt til 340 
mottakere innen helsesektoren i Bergen; leger, helsestasjoner, fysioterapeuter og 
avdelinger innen psykisk helsevern. 
 
Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn 
Disse aktivitetene hadde en blanding av norske og minoritetsungdommer som deltakere 
og turledere: Internasjonale dager på Hallingskeid  ble gjennomført 23. – 25. mars. De 
fleste deltakerne kom fra en innføringsklasse for innvandrerungdom ved 
Katedralskolen. Totalt ble dette en gruppe på rundt 30 personer av deltakere og 
frivillige som koste seg på ski. Oppholdet på Hallingskeid ble en stor opplevelse og noe 
ungdommene snakket om i lang tid etterpå. 
 
Aktiv til 100  
Aktiv til 100 har i 2013 fortsatt suksessen og det har økt til 4 turgrupper totalt. 
Kanadaskogen på mandager. Langeskogen på tirsdager, Fløyen på onsdag er og Alvøen 
på torsdager. 
Rundt 1500 deltakere var med på Aktiv til 100-turene sine 153 turer i 2013. I tillegg 
kom busstur til Austevoll, kurs i styrke- og balansetrening, eldredagen. 
 9 turledere har bidratt, de fleste turledere fra Seniorgruppen. Ofte tar turvennen med 
seg ektefelle slik at det har vært to turvenner på de fleste turene. Det har vært svært 
gunstig å være to siden det er stort sprik i deltakernes form og turerfaring. Flere av dem 
var også med på kompetansesamling om seniortilbud i Oslo. Høydepunktet i Aktiv til 
100 var å vinne samhandlingsprisen 2013. 
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For å gjøre prosjektet bærekraftig, har særlig samarbeidet med  Bergen kommunes 
eldreråd, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune vært sterkt vektlagt, i tillegg 
til frisklivssentral, Drevelin Ortopedi, eldresentre og andre. 
Aktiv til 100 ble markedsført først og fremst gjennom nettsider, annonser og plakater. I 
tillegg fikk prosjektet redaksjonell omtale både i Bergens Tidende og Bergens Avisen. 
 
Samhandlingsprisen for 2013 
Bergen Turlag er svært stolte over å ha mottatt prisen som Årets samhandlere 
gjennom prosjektet "Aktiv i 100". Prosjektet ble etablert i Oslo og Bergen i 2012, og 
tilbyr enkle turer på dagtid i bynære områder. Siden oppstarten har prosjektet fokusert 
på utstrakt samarbeid med ulike aktører i kommuner og bydeler. Vi er svært 
takknemlige for at dette arbeidet verdsettes, og nå løftes frem gjennom denne prisen. 

Prisen ble delt ut på Rehabiliteringskonferansen i Haugesund og er en ærespris 
opprettet av stiftelsen Folkets Gave. Prisen går til den eller de som utmerker seg spesielt 
i arbeid med å oppnå samhandling i Helse-Norge, til beste for pasient/bruker. 
Prisutdelingen ble foretatt av Gerd Kristiansen. LO lederen har tidligere uttalt at hun er 
måteholden med trening, men presiserte at Aktiv i 100 er et tilbud hvor hun gjerne kan 
tenke seg å delta. 
 
- DNT er glad for å få den første nasjonale samhandlings-prisen for «Aktiv i 100». Vi har 
siden 2008 arbeidet målrettet for å bli en sterkere samfunnsaktør og flere av våre 
medlemsforeninger har i dag samarbeid med det offentlige for å bedre folkehelsa, sier 
Berit Kjøll, styreleder i Den Norske Turistforening.  

Helseminister Jonas Gahr Støre var også å tilstede i Haugesund, og også han var full av 
lovord om prosjektet og Turistforeningen sine gode aktiviteter. Han oppfordret alle til å 
melde seg inn i DNT og mente medlemskapet var verdt hver krone!  

 
 

4.2.6 4 og 7 fjellsturen 

 
7-fjellsturen og 4-fjellsturen samlet 7024 deltakere i 2013 og ble arrangert for 59. gang søndag 
den 26. mai. Det er nedlagt et betydelig dugnadsarbeid av over 100 funksjonærer. 
Arrangementet fikk omfattende og god presseomtale og er det viktigste enkeltarrangementet for 
Bergen og Hordaland Turlag. Arrangementet fører et betydelig overskudd, som gir et godt bidrag 
til andre arrangement uten inntjening. Våre sponsorer på dette arrangementet var Bergens 
Tidende, Sparebanken Vest, Platou Sport, Active Brands og Tine. 
 
Som i 2012 gjennomførte vi et prosjekt sammen med Festspillene i Bergen som innbefattet 
musikalske og kunstneriske innslag langs traseen. Dette ble meget godt mottatt av deltagerne og 
vil bli videreført i 2014.  
 

 
 
4.3  Askøy Turlag  

 
”Askøy på langs” er et imponerende turtiltak Askøy Turlag har engasjert seg i. Turstien 
ble  åpnet av ordfører Sig Høgtun på Herdla 1. september i forbindelse med Kom deg ut-
dagen. Veldig mange dugnadstimer er lagt ned i felt (merking, skilting, klopping osv). 
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Turlaget samarbeider med O-laget og kommunen.  I 2014 er det planlagt ekstremløp 
”Askøy på langs” (over 6 mil i terreng). Ellers har Askøy Turlag hatt følgende i 2013: 

 Over 27 tusen besøk til Kolbeinsvarden og Kjerrgardsåsen 
 203 6. klassinger i kommunen ut på to turdager 
 Oppstart av lavterskeltibud, ungdomsgruppe og Aktiv til 100 
 Samarbeid med Sund Turlag og Fjell Turlag deriblant DNT ung-gruppe 
 Fokus på sikkerhet og turlederutdanning. Kjøp av satelittelefon til dugnadsgjengen på 

Solrenningen. 
 Stor aktivitet Barnas Turlag – trilleturer hver tirsdag 
 Nytt turkart over Askøy ble ferdig våren 2013 
 Mange representasjonsoppdrag 
 Solid dugnadsinnsats på Solrenningen (1500 timer). Safe tømmes hver 14. dag i 

sesongen. 
 Medieoppslag i BT, Askøyværingen og Askøy radio 

 

4.4  Austevoll Turlag 
 
Sommerturene fortsetter med stor suksess. Godt samarbeid med Sparebanken Vest gir 
attraktive premier. I 2013 var det ny deltakerrekord på Sommerturene med 630 
innleverte svarslipper. Minst 3780 turer var gått. Mange tilbakemeldinger fra unge, 
elder og tilreisende som oppdager nye steder i Austevoll. Ellers i 2013: 

 Gjensidestiftelsen gir for andre året på rad 100 tusen kroner til turløyper i Austevoll. 
Mye frivillig arbeid er utført i stiene mot Loddo, Austvollstoppen og på Bakkasund. 

 Nasjonale arrangement som Kom deg ut og Opptur 
 Nissemarsj med stor oppslutning og mye grøt fra trivelige nisser 
 3 fjellsturen ble arrangert for tredje gang 

 

4.5 Bømlo Turlag 
 
2013 var det andre driftsåret til Bømlo Turlag.  

 Friluftsliv/folkehelse for alle har faste aktiviteter. Start er ved lysløypen ved Svortland 
skole. Ofte to parallelle turer tilpasset funksjonsnivå, men felles mål ved den nye 
gapahuken ved Fet. Opplegget inkluderer mange med ulike funksjonshemninger. Et 
populært tilbud og det eneste i sitt slag i hele Bergen og Hordaland Turlag. 

 Den nye gapahuken ved Fet ble ferdig gjennom stor dugnadsinnsats i juni. 
 Stimerking er gjort med midler fra Gjensidigestiftelsen og i samarbeid med Gutta på tur 

og dugnadsgruppen på Rubbestadneset. 
 Godt samarbeid lokalt med mange lag og organisasjoner ved ulike arrangement. 
 Topptrimmen har 7530 turdeltakere derav 218 fullførte alle 10 toppturene. Hele 9415 

turdeltakere med nasjonale arrangement, søndagsturer, Bømlo på tvers, 7 fjellsturen 
osv. 

 Dugnad i kombinasjon med tur og sosialt lag gjør suksess! 
 

 
4.6 Fjell Turlag 
 

2013 var et år med store mål. Laget ble formelt stiftet som et lokallag under BHT i januar 
2013. Svært mange aktiviteter er igangsatt: 

 FjellTrimmen, et lavterskel tilbud i samarbeid med kommunen. Full distribusjon til ca 
8500 husstander. 1200 turer ble registret på TURid. 
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 Etablering og stor aktivitet i Barnas Turlag (bl.a. nasjonale turdager og Prosjekt 
Geocathing for barn 8-12 år) og Seniorgruppen (tirsdag- og onsdagsturer) 

 SAFT – samarbeid med Sund Turlag og Askøy Turlag. 
 Utdannet instruktør for turledere og 20 grunnleggende turledere 
 Fokus på sikkerhet herunder etablert fast rutine for varsling ved uheldige hendelser. 
 Stor aktivitet i dugnadsgruppen. Merking og utbedring av stier i Fjellparken, 

rundturstien fra «Sinsenkrysset». 
 1100 følgere på Facebook 
 Inntekter gjennom sponsorer og offentlige tilskudd. 

 
 
4.7 Fusa Turlag  

 
2013 ble et godt første år som turlag for Fusa Turlag: 

 10 torsdagsturer og 2 søndagsturer. Trefjellsturen over Hilhillerhornet – Kjerringafjell – 
Ottanosi, ble et vellykket arrangement med 72 personer som fullførte i tykk tåke. ”Fusa 
på kryss og tvers” dro mange ut på tur. 10 turmål, 248 turkort og 90 personer som klarte 
kravet til premiering. Minst 1000 turer ble gjennomført på kryss og tvers! 

 Barnas Turlag har hatt 6 ulike turer i fjell og fjøre, samt Kom-deg ut-dager. 
 God medlemsøke. Aktiv verving både på Trefjellsturen og sommermarkedet og 

Frivilligmønstringen. 

 
 
4.8 Kvam Turlag 

 
For Kvam Turlag ble 2013 da Breidablik åpnet som turisthytte, og laget fikk i samarbeid 
med administrasjonen i gang drift med hyttetilsyn og hytteverter fra juli 2013. En god 
første sesong med 328 overnattingsdøgn og 256 betalte dagsbesøk fram til september, 
og herunder åpning og åpen dag for Breidablik. Kvam Turlag har tilsyn for tre anlegg, 
Breidablik, Vending og Kiellandbu. En betydelig dugnadsinnsats. I tillegg: 

 Merking av ruten fra Fitjadalen til Breidablik, og fra Breidablik til Solheimsdalen (til ruta 
Vending-Fitjadalen). 

 En del fellesturer ble avlyst pga. dårlig vær (spesielt vinterturer). Tallet på turdeltakere 
er i 2013 oppretthold pga. svært høyt besøk på Kom deg ut-dagen. Årets Opptur til 
Torefjell der alle passerte Hunden. 

 Fotalaget 10 års jubileum (har tirsdagsturer) 
 Samling for frivillige i desember  
 Turprogram i lag med Hardanger folkeblad til Kvam og Jondal, elles annonsering, 

nyhetsbrev og publisering på turlagets sider. 
 Mange bidragsytere på annonser for Turlaget 

 
 
4.9 Kvinnherad Turlag 
 

2013 ble et år med stor medlemsvekst, gode aktiviteter og særlig fokus på å øke 
kompetansen i Turlaget 

 3 turledermøter, deltatt på DNT sin Utdanningskonferanse, fjellsportgruppen deltatt  på 
Skredkonferansen, to frivillig har tatt instruktørutdanning for turlederkurs, 
førstehjelpskurs og introduksjonskurs i kajakk. 

 Stor aktivitet og tilbud til ulik alder og nivå. Turprogrammet «Ta turen 2013» mange 
populære turer i eget område og på Hardangervidda, Jotunheimen osv. Jentetur «Fra fyr 
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til fyr». Opptur for alle 8. klassingene i kommunen. 11. året med fjeltrimmen. 14 
personer har vært med fra oppstart. Flere flotte padleturer f. eks til Bømlo og Solund. 

 Barnas Turlag samler mange i ulike typer aktiviteter 
 Fjellsportgruppen god aktivitet. Ski Camp i Uskedalen nytt konsept i samarbeid med 

andre lokale arrangører, fokus på skiopplevelser, mat og musikk. 

 Alle hyttene  på Fonnabu og Breidablik ble skrapet, grunnet og beiset i 2013. Aktiv 
dugnadsgjeng. 

 Oppfrisking og merking av de 69 rutene i turstiprosjektet, samt vedlikehold på t-
merkede ruter. 

 Utstrakt samarbeid med andre lokale lag, turistkontoret, breførarlaget, kommunen og 
andre. 

 Boka «Høgt og lågt i Kvinnherad» lansert i november 2012 har så langt solgt i overkant 
av 3100 bøker.  

 Naturvernarbeid med blant frasegn i utbyggingene Børsdalen, Eikeelva og Valen. 

 
 
4.10 Nordhordland Turlag  
 

2013 var året til å feire 20års jubileum for Nordhordland Turlag. Det ble feiret både med 
høytidelig  jubileumsfest og jubileumsaktiviteter. Medlemsrekord vart det også med 
1609 medlemmer (2,9 %) derav 25% økning for ungdommer! 

 Barnas Turlag i blomst. Barnas Turlag Nordhordland har stor aktivitet og rekrutterer 
mange nye medlemmer og frivillige. Barnas Turlag Masfjorden følger godt med. Barnas 
Turlag Austrheim valgte å legge ned. 

 DNT Ung har delt gruppen sin i to 12-15 år og 16-19 år for å tilpasse aktivitet mer til 
alder 

 Ambassadørkurs gjennomført 
 Hyttetilsynene til Kalvedalen, Skavlabu og Vardadalsbu har utført solid arbeid  
 Stinemnden har utført ca. 250 timer dugnad, med brolegging, varding og merking, og 

blant annet ny trase frå siste delen av ruten til Kringla (fra Stordalen) 
 Stor turaktivitet med nasjonale arrangement som Kom deg ut-dager og Opptur. 

Onsdagsturene i Lindås og Masfjorden hadde 1336 på tur i 2013. Den lengste turen ble 
gjennom Stølsheimen, åtte dager frå Voss til Stordalen. 

 Padlegruppen like stor aktivitet og tilslutning som året før 
 Gode oppslag i lokalavisene 
 Mange gode samarbeidsparter og sponsorer i Nordhordland! 

 
 

4.11 Odda-Ullensvang Turlag 
 
Hovedmålet også i 2013 å få flest mulig ut på tur, ut i frisk luft og oppleve naturen.  

 Flere veldig vellykkede langturer (Midtre Tverrbotntind, Folgefonna, Hardangervidda). 
 Opptur opp til Jordalsstølen. 
 Onsdagsgjengen er uunnværlig som turgruppe og dugnadsgruppe. 
 Holmaskjer, Kvanntjørn og Mosdalsbu har hatt jevn drift, om enn noe nedgang i besøket. 

Reinaskår ble lagt ned som turisthytte til påsken 2013. 
 ”Ingen grenser” fikk bistand fra Odda-Ullensvang Turlag. 
 Stiarbeid opp til Holmaskjer og merking av Brakufsa. 
 Odda-Ullensvang Turlag var vertskap for et veldig vellykket fellesmøte for Bergen og 

Hordaland Turlag, november 2013. 
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4.12 Os Turlag 
 
999 medlemmer i 2013! Målet er å passere 1000 medlemmer. God aktivitet i ny 
klatrevegg har vært et viktig tilskudd for å nå flere. Ellers i 2013: 

 Tirsdagsturer, onsdagsturer, torsdagsturer, søndagsturer, helgetur (til Austevoll) og 
ukes tur til Gombobu i Valdres. 

 Aktiv haust for trilleturlaget med 21 turer og 74 deltakere. 
 DNT Ung Os har hatt klatresamlinger, et populært tilbud for å nå ungdommen på.  
 Den nye klatreveggen har gitt stor aktivitet med nesten 900 deltakere. Alle Bratt-

kortkursene har vært fulle.  
 Trivselgruppen har som hovedoppgave å rydde og merke stier i Os. Det ble startet opp i 

2013. Det er inngått et samarbeid med Os kommune om å merke stier. Strandveien og 
Lysøya er nå merket. Det jobbes også med å få nye parkeringsplasser ved rutene. 
Kommunen vil også samarbeide om klatretilbud. Både merkeprosjektet og klatretilbudet 
har fått en del oppslag i lokale media. 

 Os Turlag har hyttetilsyn på Høgabu. I 2013 er det kun utført lettere dugnadsarbeid og 
dagsturer for tømming av safe. Hyttetilsynet ønsker flere frivillige. 

 Laget har hatt årsfest, turledersamling og medlemsmøte. Styret melder stor dugnadsånd 
og dugnadsgnist. 

 
 
4.13 Stord-Fitjar Turlag 

 
Ny gapahuk på Skjerhaugen og nytt lavterskeltilbud ble blant høydepunktene i 2013. 
Den nye gapahuken ligger i Eventyrskogen, et populært turområde i Leirvik. En 
formidabel dugnadsinnsats, midler fra Gjesidigestiftelsen og velvilje fra grunneier har 
gjort det mulig.  Gapahuken er en populær møteplass av mange, også barnehager og 
skolekasser og det nye lavterskeltilbudet Aktiv til 100. Aktiv til 100 er et tilbud etter 
modell fra Bergen og Oslo, inviterer nye turgåere til lette turer til et fast turmål. Ellers i 
2013: 

 Nye topper i Topptrimmen. 535 har fullført minst ett år. 80 minst 10 år og 16 har vert 
med alle i de 16 årene Topptrimmen har vert! 

 To dugnadsturer med merking av stier, vår og høst. 
 Stor turaktivitet, fellesturer, utenlandsturer og nasjonale turdager.  
 Barnas Turlag har også topptrim med fire turmål. 600 deltakere til sammen på Kom deg 

ut-dagene. Det ble satt opp buss for beboere på Asylmottaket disse dagene. Bidratt i 
prosjektgruppen til «Friluftsliv for førskolebarn» 

 Seniorgruppen har hatt onsdagsturer og overnattingsturer (Gullingen Fjellstove og 
Røldal camping). Stor innsats på flere områder i laget (dugnad og Aktiv til 100). 

 Natur- og miljøutvalget har i samarbeid med andre lag gitt uttale til NVE i 
konsesjonssaken om Storavatnet. Turlaget har også gitt uttale til Idretts- og 
friluftslivsmeldingen til Stord kommune. 

 Samarbeid med om kunstutstillingen «Saman i fjellet» av Kristian Finborud 

 
 

4.14 Sund Turlag 
 
2013 er første driftsår for Sund Turlag. Det er mange aktivitetstilbud og stor 
dugnadsinnsats preger året. 

 God dialog med kommunen og innbyggerne i Sund, og det samme med andre frivillige lag 
som jobber med fysisk aktivitet, folkehelse og friluftsliv.  
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 Gjennomført ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs. 
 Tildelt midler til skilt- og graderingsprosjektet for indre Sund, prosjektnavn ”Over Veten. 
 Aktiv facebookprofil, mange oppslag i Vestnytt og tosiders oppslag i BT i januar 2013. 
 Stor satsing og suksess med Kystpasset. Lokale turer i hele kommunen ble presentert og 

illustrert med kart og bilder i Kystpasset. Turene kunne samles opp og premier høstet. 
Kystpasset ble levert ut til alle hustander og skoleelever i kommunen. 

 Andre turarrangement er Kom deg ut-dagen, Trellevikstemne, kystdagen, søndagsturer, 
seniorturer, Glesværløpet og adventstur. Flere arrangement med andre lokale aktører. 

 
 

5. Tilrettelegging for friluftsliv 
 

5.1 Nærområdet til Bergen 
 
Bergen og Hordaland Turlags representant i byfjellsrådet er Karl H. Olsen. Byfjellsrådet har hatt 
4 møter i 2013. 
 
Viktige saker i forbindelse med byfjellsforvaltningen i 2013:   
Tilretteleggingstiltakene administreres av Grønn Etat og byfjellsforvalteren i Bergen kommune. 
 
Alle kart/informasjonstavler i områdene Løvstakken, Damsgårdsfjellet, Kanadaskogen og 
Lyderhorn er fornyet og montert på plass. 
 
I områdene Løvstakken, Damsgårdsfjellet, Kanadaskogen og Alvøyskogen startet montering av 
nye skilt i henhold til ny skiltnorm. Montering av skiltstokker utføres av Bergen Skog og 
Træplantningsselskap og montering av skilt utføres på dugnad. Til sammen skal det monteres 
225 skilt. Lokalt er dette en del av Vestlandsprosjektet og finansieres av Gjensidigestiftelsen. 
 
Det har vært en betydelig opprusting av byskiltingen som peker mot turområdene. 
  
På Landåsfjellet er det lagt ut over 200 meter klopper. Prosjektet fullføres i 2014. Planarbeidet 
med den nye turveien fra Nubbevatnet til Skiveien har startet opp. 
 
Det er utført mye vedlikeholdsarbeid og rydding på stiene i Fløyenområdet. Dette arbeidet 
administreres av Bergen Skog- og Træplantningsselskap, som også har satt opp en rastebu ved 
Garpetjern og et utsiktstårn på toppen av Granbakken på Fløyen. 
 
Planarbeidet i forbindelse med forvaltningsplan for byfjellene nord har vært en viktig 
administrativ sak i 2013.. Dette gjelder områdene Veten, Høgstefjellet, Nordgardsfjellet, 
Tellevikfjellet og Geitanuken. 
 
 
HYTTENE  
Ansvarlig i administrasjonen: Karl H Olsen og Marit Djupvik. Sommervikar på hyttedrift Kjell 
Inge Skjerveggen. 
 
2013 har vært en bra sesong på hyttene. Opprusting av Skålatårnet, nytt vertskap på Stavali og 
overtakelse av ”fjellslottet” Breidablik har vært med på å prege året. Været har også vært på vår 
side både i sommer, og langt utover høsten. Skolens høstferie var spesielt flott, og det gav mange 
fulle hytter. Likevel er det  fortsatt plass til flere, og da særlig midt i uken. Økning i hyttebesøket 
på 8 % i forhold til 2012. 
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På alle hyttene har det vært utført vanlig tilsyn og vedlikeholdsarbeid. Hyttenes tilstand er i 
hovedsak god.  I skolens vinterferie og påsken var det hyttevert på Hallingskeid og Alexander 
Grieg hytten. På Hadlaskard var det hyttevert i påsken. Hallingskeid, Hadlaskard, Selhamar og 
Stavali har hatt hyttevert i sommersesongen. Folgefonna Breførerlag gjennomførte i sommer 3 
uker med føring over breen mellom Fonnabu og Holmaskjer. 
Helgene i september har det vært hyttevert på Hallingskeid. Vi har hatt temauker på 3 ulike 
hytter. Mary Wiik hadde maleuke på Stavali. Bjørn-Olav Hagesether hadde eventyr og tegning 
med barn på Skavlabu. Terje Engø arrangerte fiskeuke på Solrenningen. Populært med både 
robåt og kano der.  
 
 
 
HYTTESTATISTIKK 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Alexander Grieg 2224 2616 2451 2046 2740 2998 2703 2250 2450 2200 
Breidablik 545          
Breidablikk 151 125 124 175 161 124 120 240 215     240  
Brydalsseter 104 67 27        
Dyrkolbotn        143 250 220 180 
Fonnabu 596 649 556 718 754 780 701 863 920     790     
Hadlaskard 1256 1151 1095 1405 1344 1326 1178 1360 1410 1450 
Hallingskeid  2320 2183 2159 2429 2696 2630 2336 2410 2290 2440 
Holmaskjer 186 220 214 230 180 212 250 260 239 320 
Høgabu 808 791 669 759 581 598 628 620 720 730 
Kalvedalen 321 405 411 434 506 401 322 330 300 300 
Kiellandbu 241 221 214 234 261 30     
Kvanntjørnsbu 60 56 63 75 50 39 36 45 20 62 
Mosdalsbu 289 200 323 210 165 83 86 260 72 145 
Norddalen 387 223 405 300 273 313 254 280 325 315 
Reinaskorsbu  344 497 410 270 180 157 150 69 144 
Selhamar 967 635 849 1113 863 1019 739 1005 925 1110 
Skavlabu 303 278 331 453 307 511 251 365 350 390 
Skålatårnet   1266 1130 1834 877 908 625 725 1182 1250 1260 
Solrenningen 984 803 1066 952 604 749 614     680 690 680 
Stavali 1493 1315 1281 1458 1507 1580 1369 1750 1655 1800 
Træet  324 839 821 651 728 1245 1272 1055 725 469 
Vardadalsbu 285 216 257 250 211 328 253 330 315     335 
Vatnane 126 59 121 89 117 107 100 100 90 100 
Vending 1546 1351 1210 1241 1462 1394 1807    
Åsedalen 487 404 703 567 521 699 534 560 620 770 
Sum 1726
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NY HYTTE I BERGSDALEN 
Den nye hytten er tegnet av arkitekt Paal Kahrs. Hovedhytten har 25 sengeplasser fordelt på 7 
soverom, og sikringshytten har 6 sengeplasser. Hytten har en spenstig arkitektur der utsikt og 
lys inn i hytten er vektlagt  i samspill med Turlagshyttenes funksjonelle løsninger. Etter 
anbudskonkurranse ble byggeoppdraget gitt til byggmester Bjørn Ståle Vike. Hytten har fått 
navnet Gullhorgabu etter det opprinnelige navnet på tjernet det ligger ved. 
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I henhold til planene ble byggearbeidet startet i juni 2013. Totalt er det fløyet inn rundt 230 
helikopterturer med materialer med mer. Fra oppstarten i juni til arbeidet ble avsluttet tidlig i 
oktober har det vært arbeidet på stedet hver dag. Arbeidsstyrken har selvsagt variert i løpet av 
denne tiden. 
Status for byggingen er at alle bygg er ferdig utvendig. Det gjenstår noe innredningsarbeid på 
hovedhytte og sikringshytte. Dette arbeidet vil bli utført vinter/vår 2014. Hytten vil være ferdig i 
god tid før sommersesongen, som var planlagt tidspunkt for ferdigstillelse. Innvielse og åpning 
vil finne sted 21. og 22. juni 2014. Turlaget takker alle som har bidratt økonomisk og praktisk i 
prosjektet. En spesiell takk til arkitekt Paal Kahrs og byggmester Bjørn Ståle Vike for strålende 
utført arbeid. 
 
SKÅLATÅRNET – UTVENDIG REPARASJON 
I løpet av den korte sommersesongen på Skåla, har det de tre siste årene vært arbeidet med 
utvendig tetting av murene på Skålatårnet. Dette var skader som Tårnet fikk da taket blåste av i 
2003. Etter reparasjon av tak og delvis vegger har lekkasjeproblemet vært økende. 
Arbeidet har vørt ledet av murmester Bjørn Gullaksen. Byggmester Bjørn Ståle Vike har bidradd 
med utmeislingsarbeid og andre praktiske oppgaver i forbindelse med prosjektet. 
Prosjektet er nå avsluttet og Turlaget takker alle som har bidradd praktisk og økonomisk. 
 
Alexander Grieg  hytten 
Det er kjøpt inn nye lenestoler til peisestuen og det gav stuen ett positivt løft. 
 
Breidablik (Kvam) 
Første sesong med drift på Breidablik. Vi valgte ubetjent drift på hytta og kommer til å fortsette 
med det. Kvam Turlag har tilsynet med hytta, og tilsynsgruppa har lagt ned mange dugnadstimer 
på hytta denne første sesongen. Hytta var åpen i juli og august og det har vært hyttevert  å 
tilstede på hytteanlegget i dette tidsrommet. Det er tilrettelagt med hundebur i uthuset. Mange 
positive tilbakemeldinger fra gjestene. Noen kom for første gang til Breidablik i 2013, mens 
andre endelig fikk mulighet til å overnatte der.  Søndag 11. august hadde vi offisiell åpning. Da 
var det fellestur med Kvam Turlag fra Fitjadalen, over Skrott og til Breidablik. Det var og mange 
som fant veien opp på egenhånd og på ett tidspunkt strømmet det til med folk fra fire ulike 
retninger. Rundt 75 personer fikk servert spekemat, lefser, saft og kaffe på Breidablik denne 
dagen. 
 
Breidablikk (Kvinnherad) 
Begge bygningene ved Breidablikk vart skrapt, grunna og beisa med 2 strøk i sommer. 
Bygningene er i teknisk god stand. 
 
Fonnabu 
Alle hyttene vart skrapt, grunna og beisa i 2013. Nytt spisebord og krakker til 1974-hytta vart 
kjøpt inn. Første helg i juli vart sommeråpning i fjellet markert med servering av rømmegrøt og 
tur over breen. Turen hadde plass til 25 personer og den var fulltegnet. 
 
Hadlaskard  
Det har vært hyttevert på stedet i 9 uker i sommer. I tillegg var det hyttevert her i påsken. I 
påsken bygde hyttevertene  terrasse utenfor hovedinngangen på hytta. Terrassen har vært mye i 
bruk i løpet av sesongen. Gjestene har kost seg i solveggen her. Terrassen gjør og at de fleste tar 
av seg fjellskoene før de går inn i hytta, og dette sparer gulvet i gangen. 
 
Hallingskeid 
Det har vært hyttevert på stedet 8 uker i sommer. I tillegg til dette har det vært hyttevert i 
skolens vinterferie og påsken, helgene i september og høstferien. Nytt hyttetilsyn er på plass og 
de har hatt flere dugnader i løpet av sesongen. Gulvet i stuen og gangen på Steinhuset er slipt og 
lakket. Kjelleren på begge hyttene er ryddet. Steinhuset er malt utvendig. 
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Høgabu 
Os Turlag har tilsynet med hytten. I kjelleren er det murt opp støtter under stuegulvet for å rette 
det opp. Arbeidet med dette fortsetter i 2014. 
 
Kalvedalen 
Nordhordland Turlag har tilsynet med hytten. Stuegulvet vart slipt og lakket før 
sommersesongen..  
 
Kiellandbu 
Kvam Turlag har tilsynet med hytten.  
 
Selhamar 
Det var hyttevert på stedet 7 uker i sommer. Hovedhytten er malt utvendig og den ene pipen er 
reparert.  Nytt hyttetilsyn er på plass. Sogn Brann og Redning IKS har hatt brannsyn på hytta. 
 
Skavlabu 
Nordhordland Turlag har tilsyn med hytten. En uke i juli hadde Bjørn-Olav Hagesether tema med 
eventyr og tegning med barn på hytta. Populært tiltak og mange forventningsfulle barn.   
 
Skålatårnet 
Tetting av tårnet utvendig vart fullført på forsommeren. Tårnet har også fått seg en 
oppgradering innvendig, med nytt gulv og ny kjøkkeninnredning. Ny vedovn er montert, så nå er 
det lettere er få opp temperaturen i tårnet. Videre er det malt i både 1. og 2. etasje. Nye sofaputer 
og nye stablestoler er på plass.  
 
Solrenningen 
Askøy Turlag har tilsynet med hytta. Terje Engø har hatt en uke med fiskedager på hytta. Svært 
godt besøk i skolens høstferie. 
 
Stavali 
Nytt vertskap på Stavali i år. 2 generasjoner Hauge har overtatt som vertskap etter at Odd Arne 
Espeland gav seg med stølsdrift etter 2012 sesongen. Den offisielle sommeråpningen i fjellet vart 
markert på Stavali første lørdag i juli, med servering av rømmegrøt og spekemat til gjestene. Det 
er kjøpt inn nye puter til sofaene og stolene i hovedhytta.  Utenfor er det komt nye benker og 
bord og det er laget bålplass med bålgryte. Kjøkkenet på hovedhytta har fått en oppgradering 
med bl.a. nye hyller. Soverommet på sikringshytta er delt opp til 2 soverom. Det er montert ny 
kjøkkeninnredning i sikringshytta. 
 
Træet 
Hytten er malt utvendig. Bålplassen er oppgradert med nye benker. 
 
Vatnane 
Nytt dohus er satt opp på Vatnane. Dette er felles med de andre stølene på stedet. 
 
Åsedalen 
Sogn Brann og Redning IKS har hatt brannsyn på hytta.  
 
Priser i 2013 

Losjipriser Medlem ikke medlem 
Voksne kr. 205,- kr. 310,- 
Ungdom kr.  100,- kr. 155,- 
Dagsbesøk   kr.   55,- kr.   70,- 
Dagsbesøk kr.   70,- kr.   85,- 
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familie 
 
Familierabatt: Barn under 4 år gratis. Barn fra 4 år til og med 12 år  kr. 100,-.  
Medlemmer av Barnas Turlag: Gratis losji i følge med foreldre. 
Grupperabatter: Grupper på 15 personer eller mer har betalt medlemspris for alle dersom de på 
forhånd har gitt melding om hyttebesøket på Turlagskontoret og betaler samlet. 
Alexander Grieghytten leies ut eksklusivt bortsett når vi har egne arrangementer herunder er 
vinterferie og påskeferie. 
Priser: Kr. 6.200,- pr. døgn fra fredag til søndag og kr. 3.400,-  pr. døgn for de resterende 
ukedagene.  
Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr. 9.200,-. 
Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Priser: kr. 4.700,- pr. døgn fra fredag til 
søndag kr. 2.300,- pr. døgn for de resterende ukedager. Langhelgtilbud fra fredag til søndag: kr. 
7.000,-. 
 

5.3 Fjellsikring   
 
Ansvarlig i administrasjonen: Karl H Olsen og Endre Kleiveland 
 
Broer 
Broen ved ”Munkeselet” på ruten fra Stølsdammen til Solrenningen var ødelagt og er skiftet av 
BKK. Gammel bro er fraktet ut av området. 
 
Klopplegging og annen tilrettelegging på stiene. 
På den T-merkete ruten langs Stølsvatnet og Vøvringevatnet (Solrenningsvatnet) ble det 
gjennomført omfattende arbeid på stien  sensommeren 2013. Det ble lagt ut 320 meter klopper 
og 300 meter med stein. Arbeidet er gjort i hovedsak for å hindre naturslitasje på stien. I forhold 
til den kloppleggingen som er gjort tidligere prøver vi denne gangen å legge kloppene på påler. 
Dette sammen med økte dimensjoner på materialene og bruk håndverkere fra Osterøy vil gi en 
god løsning som vil vare lenge. 
Steinleggingen ble utført av sherpaer innleid fra Geirr Vetti. Det er brukt lokal stein. Enten stein 
de fant i nærheten av stien eller stein tilfløyet fra uren ved Stølsvatnet. Planen er å videreføre 
dette arbeidet i 2014. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Turlaget, Statens Naturoppsyn 
(SNO) og grunneiere der Turlaget har prosjektledelsen. Finansielt er BKK, Modalen kommune, 
SNO og Turlaget bidragsytere. 
 
Sommermerking 
Det har vært utført vanlig vedlikehold på en del av stiene i alle områdene der vi har T-merkete 
ruter. 
Kvam Turlag har T-merket stien fra Fitjadalen til Breidablik og videre til Vending.  
   
Vintermerking 
Ruter som ble vintermerket i 2013.  
Stølsheimen: Vikafjellet – Selhamar, Trefall – Selhamar, Selhamar – Åsedalen. 
Hardangervidda: Garen – Hadlaskard, Stavali – Hadlaskard og Stavali – Torehytten.  Bergsdalen: 
Li – Høgabu og Hamlagrøosen – Vending. 
Rutene Li – Høgabu og Hamlagrøosen – Vending  ble kvistet til vinterferien, resterende ruter til 
påske. I tillegg til dette har DNT kvistet flere ruter fra andre hytter til Hadlaskard og 
Hallingskeid. 

 
 
5.4 Vestlandsprosjeket 
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Vestlandsprosjektet har vært en suksess. Fra første stund ble det stor oppmerksomhet 
rundt prosjektet. Det har vært mange og gode søknader på midlene som har vært til 
rådvelde. De aller fleste prosjektene blir gjennomført, og det har parallelt med arbeidet i 
felt, blitt utviklet bedre løsninger. Skilt og graderingsmalen har blitt revidert og 
forankra. 
 
Hovedmålet har vært å legge til rette for gode naturopplevinger for alle brukergrupper. 
Ett av delmålene har vært å skilte minst 500 løyper. Delmålet er nådd. Resultatene fra 
første søknadsrunden viser at det lander på rundt 1200 løyper. Andre søknadsrunden 
gjev forventninger om same antall. Såleis kan man si at hovedmålet er i ferd med å bli 
nådd.  
 
Samarbeidsstrukturen har vært unik, og har involvert de fire fylkeskommunene på 
Vestlandet, kommunene, friluftsråda, reiselivet og frivillige lag og organisasjoner. Alle 
aktørene har vært representert i styringsgruppa. På grunn av bredt samarbeid har man 
raskt nådd mange brukergrupper i regionen. Nærturer, kystturer, fjellturer og 
reiselivsmål. 
 
Blant anna på bakgrunn av suksessen i Vestlandsprosjektet har Gjensidigestiftelsen 
løyvd nye 20 millioner kroner til skilting etter mal for skilting og gradering. 18 
fylkeskommuner har enten skrive forpliktende avtalar med Gjensidigestiftelsen, eller 
har en intensjonsavtale med Gjensidigestiftelsen. Det gjør at dette er et prosjekt ved 
varig verdi, og ikke bare et kort løft for Vestlandet. Prosjektkoordinator har jobba mye i 
opprettelsen av det nasjonale turløypeprosjektet. 
 
Mal for skilting og gradering har vært til revisjon i løpet av prosjektperioden. Den er no 
en del av Merkehandboka som er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, 
Friluftsrådenes Landsforbund, Innovativ Fjellturisme og Innovasjon Norge. Erfaringene 
frå Vestlandet har vært til hjelp i revideringa og prosjektkoordinator har sete i 
styringsgruppa for revideringa. Malen har no fått en bre forankring, noe som gjør at 
dette kan være en mal som står seg lenge.  
 
Prosjektet har vært innovativt. Nye grupperinger har arbeidd i lag. Flere stader har 
destinasjonsselskap tatt på seg et lokalt koordineringsansvar som har vist seg 
formålstjeneleg. De tre sektorene, offentlig, privat og frivillig har arbeidd tett, og i de 
aller fleste prosjektene har det vært flere samarbeidsparter og stort samarbeid på tvers 
av sektorene. 
 
Stillingsressurser knytt til Vestlandsprosjektet vart avslutta 30. november 2013. Selve 
prosjektet er nå en del av det nasjonale turløypeprosjektet. Mange av prosjekta som har 
fått stønad er ikke ferdige, og fylkeskommunene har no i ansvar og følgje opp. 
Nøkkeltal 
 

2011 – 2013 
 

Fylke Søkere Tildelte prosjekt Kommuner 

Rogaland 51 47 22 av 26 (85%) 
Hordaland 100 95 31 av 33 (94 %) 
Sogn og 76 41 26 av 26 (100%) 
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Fjordane 
Møre og 
Romsdal 

97 47 33 av 36 (92%) 

Sum 324 230 112 av 121 
(93%) 

 
Fylke Totalsum Omsøkt sum Tildelt sum 
Rogaland 11 217 801 5 895 450 4 780 000 
Hordaland 32 144 111 15 005 216 6 551 000 
Sogn og 
Fjordane 

18 976 808 8 579 496 3 799 900 

Møre og 
Romsdal 

28 210 606 12 439 217 4 420 000 

Sum 90 549 326 41 919 379 19 550 900 

 
Fylke Fylkeskommune Gjensidigestiftelsen 

Rogaland 1 400 000 3 380 000 
Hordaland 2 488 000 4 367 000 
Sogn og Fjordane 1 386 000 2 413 000 
Møre og Romsdal 1 560 000 2 860 000 
Sum 6 834 000 13 020 000 

 
 
 

 
2013 

 
Fylke Søkere Tildelte prosjekt 

Rogaland 13 9 
Hordaland 35 35 

Sogn og 
Fjordane 

13 12 

Møre og 
Romsdal 

14 12 

Sum 75 68 
 

Fylke Totalsum Omsøkt sum Tildelt sum 
Rogaland 3 195 301 1 635 450 1 300 000 
Hordaland 8 429 769 3 795 704 2 956 000 
Sogn og 
Fjordane 

4 686 276 2 217 448 1 399 900 

Møre og 
Romsdal 

5 682 778 2 835 884 1 380 000 

Sum 21 994 124 10 484 486 7 035 900 
 
 
 
5.5 Naturvern 
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Naturvernutvalget: Torild Hage (leder). Medlemmer: Pål Haugetun, Torill Refsdal Aase, 
Kristine Timberlid, Even Nordø, Terje Aarsand, Sølve Sondbø, Tor Myking, Oddvar Skre 
og Rannveig Nordhagen. Sekretær for naturvernutvalget er naturvernansvarlig.  
 
Ansvarlige i administrasjonen: Nicolas J. I. Rodriguez, naturvernansvarlig, i 100%-
stilling fordelt på naturvern (60%) og prosjektstilling (40%) innen skoleprosjekt.  
 
Resultat i 2013 
Bergen og Hordaland Turlag ønsker å være en konstruktiv høringspart i naturvernsaker. 
Bergen og Hordaland Turlag engasjerer seg i naturvernsaker med utgangspunkt i 
vedtektene §1: ”Bergen og Hordaland Turlag skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og 
naturvennlig friluftsliv. Laget skal arbeide for natur-, kultur- og miljøvern på områder 
med tilknytning til lagets virksomhet”. Vi engasjerer oss i saker med hensyn på å ivareta 
friluftslivdinteresser og organisasjonens interesser innenfor vårt geografiske 
virkeområde. Bergen og Hordaland Turlag har et eget naturvernutvalg med frivillige 
som bidrar med sin kompetanse til kvalitetssikring av naturvernarbeidet i 
organisasjonen. Naturvernarbeidet i organisasjonen er en svært viktig sak for våre 
medlemmer. I løpet av året har det også vært fremmet orienteringssaker som gjelder 
naturvernspørsmål for styret i Bergen og Hordaland Turlag. Vi har også lagt frem sak om 
innspill i snøskutersaken for styret, og et innspill ble oversendt til Hordalandsbenken på 
Stortinget i anledning Stortingets behandling av lovforslag 21.03.2013. Kontakt og 
samarbeid med lokallagene i naturvernspørsmål har vært viktig gjennom året. På 
fellesmøtet i Lofthus, 9. – 10. november 2013, deltok vi med en presentasjon om 
naturvernarbeidet og behovet for et godt samarbeid med våre lokallag i 
naturvernspørsmål. Gjennom året har kontakt med fagseksjonen for naturforvaltning i 
Den Norske Turistforening vært viktig.      
 
Utbyggingssaker vannkraft 
 
1) Øystesevassdraget 
Spørsmålet om Øystesevassdragets fremtid er en svært viktig sak for Bergen og 
Hordaland Turlag. Den 9. og 10. september 2013 arrangerte Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) sluttbefaring i samband med Øystesevassdraget. Bergen og 
Hordaland Turlag og Forum for Natur og Friluftsliv i Hordaland tok del på befaringen. 
BKK Produksjon har søkt om å overføre Vossadalsvatnet til Svartavatnmagasinet i 
Samnangervassdraget, og Øystese kraftverk har søkt om et større kraftprosjekt i nedre 
del av Øystesevassdraget. Bergen Turlag har vært engasjert i denne saken i mer en 20 år. 
NVE arbeider nå med en innstilling om Øystesevassdraget, som vil foreligge i løpet av 
2014.  
Det blir Regjeringen Solberg som endelig skal ta stilling til spørsmålet om vassdragets 
fremtid. Øystesevassdraget er i dag fritt for større, tekniske inngrep. Vi vil i denne saken 
særlig fremheve landskapskvalitetene i området, hensynet til friluftsliv og behovet for å 
ta vare på urørt vassdragsnatur til glede for nye generasjoner. Bergen og Hordaland 
Turlag har satset mye på å tilrettelegge for friluftsliv i Kvammafjella og Bergsdalen. 
Bergen og Hordaland Turlag har en merket sti som følger store deler av øvre del av 
Øystesevassdraget, og merket sti kan følges videre mot blant annet Breidablik, 
Gullhorgabu, Vending, Kiellandbu og Høgabu. Vi vil derfor følge denne saken tett opp 
også i 2014, siden denne utbyggingen berører våre interesser innenfor et av våre 
prioriterte satsingsområder Bergsdalen og Kvammafjella. Den 2. desember 2013 har vi 
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oversendt et dokument til NVE med nye saksopplysninger gjeldende 
friluftslivsinteressene i Kvammafjella og Bergsdalsfjellene.  
 
2) 13 småkraftverk på Folgefonnhalvøyen 
Vi var i denne saken positive til at Norges vassdrags- og energidirektorat la opp til en 
felles behandling av de 13 småkraftprosjektene. De prioriterte sakene i denne 
småkraftpakken har først og fremst vært utbyggingene i Uskedalen som berørte 
friluftslivsinteresser. Vi har gitt innspill til NVE om at Børsdalselva kraftverk, Eikeelva 
kraftverk og Valedalen kraftverk må særlig vurderes under ett da disse virker inn på 
reduksjon av det samme inngrepsfrie området. Disse prosjekta virker også inn på et 
område som har stor verdi for friluftslivsinteressene i Kvinnherad. Vi har i disse sakene 
samarbeidet med Kvinnherad Turlag. Sakene i denne småkraftpakken vil bli avgjort i 
løpet av 2014.  
 
3) Kvennelvi småkraftverk, Kvamskogen 
Den 19. desember 2013 avslo Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søknaden fra 
Småkraft AS om å få bygge Kvennelvi kraftverk i Steinskvanndalen, Kvam herad. 
Søknaden fra Småkraft AS omfattet en kraftstasjon i nærheten av ”Ungdomsheimen” ved 
riksveg 7 over Kvamskogen, etablering av inntaksmagasin i elven nedenfor 
Steinskvanndalsvatnet, rørgate, 350 m anleggsvei og tilknytningsforbindelse til 
eksisterende 22 kV-linje. Kraftverket skulle benytte en fallhøyden på 115 meter. NVE 
har i avslaget lagt vekt på at utbyggingen ville ha kommet i et område med store 
landskaps- og friluftslivsverdier. Flere av høringsparten pekte også på at en eventuell 
utbygging her ville komme i strid med kommuneplanens arealdel. NVE har også lagt 
vekt på at Bergen og Hordaland Turlag, Kvamskogen Vel, Hordaland fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Hordaland har frarådet søknaden.   
 
4) Overføring Middagsvatnet til Mauranger kraftverk. Statkraft AS har her søkt om 
et svært lite overføringsprosjekt på 2,2 GWh. Vi har her gitt innspill gjeldende bruken av 
Rennedalsskaret i friluftslivssammenheng, . I vårskisesongen er det mye ferdsel 
gjennom Rennedalsskaret, da dette er den raskeste vegen til turisthyttene Breidablikk 
og Fonnabu. En økt vannføring ned gjennom Rennedalsskaret kan utgjøre et 
faremoment for turgåere i vårskisesongen. Vi har gitt innspill om at det ikke foreligger 
fordeler ved akkurat dette kraftprosjektet som overstiger ulempene for 
friluftslivsinteresser, opplevings- og landskapsverdi. Vi mener derfor at prosjektet ikke 
bør få konsesjon slik det er planlagt i denne omgang. Vi har i denne saken samarbeidet 
med Kvinnherad Turlag.  
 
Befaringer, folkemøter og informasjonsmøter 
I samband med energisakene har vi tatt del på fem befaringer. Vi har også tatt del på 
relevante informasjonsmøter og folkemøter i samband med både energisaker og 
regionale planer, for eksempel har vi tatt del på Statnetts regionale kraftsystemmøte i 
Bergen for region Vest.  
 
Regionale og kommunale planer 
 
1) Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Bergen og Hordaland Turlag er 
positive til flere av målsetningen som kommer til uttrykk i planprogrammet. Våre 
innspill til planprogrammet gjelder først og fremst at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til 
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friluftsliv, folkehelse og naturverdier. Vi har signalisert at vi ønsker å bidra og ta del i 
relevante temagrupper som er innenfor organisasjonens virkeområde.  
 
2) Regional plan for Nordfjella villreinområde. Nordfjella villreinområde er det sjette 
største villreinområdet i landet. Stasjonsområde Hallingskeid inngår i den regionale 
planen. Vi har gitt innspill om at vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspart i 
planarbeidet. Planens formål harmonerer godt med de verdier Bergen og Hordaland 
Turlag ønsker å ivareta. Villreinen er en nasjonal ansvarsart. Vi ønsker å bidra til at 
ferdsel og stinett ikke kommer i konflikt med hensynet til villreinen i Nordfjella.  
 
3) Innspill gjeldende reguleringsplan, Eidfjord kommune, i samband med infrastruktur i 
tilknytning til Vøringsfossen. Vi er positive til at kommunen vil sikre området rundt 
dette spektakulære fossefallet. Vi har gitt innspill om at man bør se på om man kan 
trekke en planlagt brokryssing litt tilbake fra selve fossefallsområdet slik at man bevarer 
opplevelsesverdien av fossefallet.  
 
4) Innspill reguleringsplan Nygårdslien, Bergen kommune. I samband med et 
boligprosjekt som er planlagt i Nygårdslien har vi gitt innspill til Bergen kommune om at 
de må ta hensyn til at 7-fjellsturen går gjennom planområdet, og vi har bedt kommunen 
om å ta hensyn til at man passer på slik at planområdet ikke krysser byfjellsgrensen.  
 
Kontaktmøter 
Naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland Turlag medfører også en rekke kontaktmøter 
for å ivareta organisasjonens interesser i naturvernarbeidet. Vi søker derfor aktivt å få 
til en god og konstruktiv dialog med en rekke ulike aktører som spenner fra 
kontaktmøter med politikere, ulike myndighetsorgan, aktører innen kraft- og 
energisektoren og andre organisasjoner med interesser innen naturvern. Vi har 
gjennomført to møter med BKK Produksjon AS gjeldende utbyggingssaker som berører 
våre områder. Vi har også hatt møter med BKK Nett AS gjeldende 
kraftframføringsplaner.  
 
Bergen og Hordaland Turlag deltok på forespørsel fra Unge Venstre i Bergen på et 
klimamøte om ”Naturmangfold og utfordringer ved vannkraftutbygging”, 11.03.2013.  
 
Media 
Formidling av naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland Turlag skjer gjennom 
organisasjonens nettsider under naturforvaltning, nyhetsbrev til medlemmer, ved bruk 
av sosiale mediakanaler som Twitter og ved bruk av medlemsbladet Sti & Varde.  
 
Den 8. oktober hadde daglig leder (i permisjon), Helene Ødven, og naturvernansvarlig et 
innlegg på trykk i Bergens Tidende med tittelen ”Til sjelebot og fryd - Verdsett 
friluftslivet framfor å bygge ut Øystesevassdraget!”. Innlegget ble trykket i forkant av 
stortingsvalget 2013. Ny Regjering ble her oppfordret om å ta hensyn til natur- og 
friluftslivsverdiene ved avgjørelse av Øystesevassdragets fremtid i dette innlegget, og 
viktigheten av å bevare vassdraget til glede for nye generasjoner ble fremmet.      
 
Samarbeid gjennom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hordaland 
Forum for natur og friluftsliv i Hordaland er et viktig samarbeidsforum mellom de 
tilsluttede organisasjonene. Vi har gjennom forumet bidratt med innspill, forslag, ideer 
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og bidrag til høringsuttalelser i samarbeid med andre organisasjoner tilsluttet FNF 
Hordaland.   
 
Bergen og Hordaland Turlag har tatt del på kraftsystemmøtet med BKK Nett, som er den 
største områdekonsesjonæren i Hordaland. Vi reiste i møtet forslag om at natur- og 
friluftsinteressene burde være representert i kraftsystemutvalget. Vi foreslo FNF 
Hordaland som kandidat til dette vervet. Kraftsystemutvalget har ansvaret for å utvikle 
regional kraftsystemplan, og det er derfor viktig at natur- og friluftslivsinteressene har 
en ambassadør i denne prosessen.   
 
FNF Hordaland har organisert kontaktmøter med stortingspartiene Høyre og Kristelig 
Folkeparti for å drøfte friluftsliv og naturvernspørsmål, og for å ivareta 
organisasjonenes interesser. Kontaktmøtene har vært avklart med styrelederne for 
Bergen og Hordaland Turlag, Naturvernforbundet i Hordaland og Norges Jeger- og 
Fiskerforbund Hordaland. Organisasjonene har særlig hatt fokus på å fremme natur- og 
friluftsverdiene knyttet til Øystesevassdraget. I tillegg har en helhetlig energipolitikk 
som tar hensyn til en helhetlig landskapsstrategi vært viktig for oss å fremme i 
kontaktmøter med politikerne. I denne saken har vi gjennom FNF Hordaland hatt et godt 
samarbeid med Naturvernforbundet i Hordaland og Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Hordaland.  
 
DNT Vest 
I løpet av året har det vært en rekke møter mellom medlemsforeningene på Vestlandet. 
DNT Vest er et viktig samarbeidsorgan i naturvernarbeidet og et forum for utveksling av 
informasjon i naturvernarbeidet. I 2013 har spørsmålet om vindkraft, og virkninger for 
natur- og friluftsliv stått i fokus. 
 
 
5.6  Turinformasjonen 
 
Aktivitet 
Turinformasjonen har et stort utvalg av informasjon om friluftslivsaktiviteter i 
Hordaland, og landet ellers. Vi har ansvar for innmelding i DNT/Bergen og Hordaland 
Turlag, på- og avmelding av turer, informasjon over disk til å planlegge sommer- eller 
vinterturen, informasjon om føremeldinger, sikkerhet og bekledning i sommer og vinter 
og kartinformasjon. Vi selger funksjonelt utstyr og bekledning som sekker, kart, GPS, 
sove-/lakenposer, ullbekledning, skallbekledning, sikkerhetsutstyr og annet turutstyr 
som sommer- eller vinterturen krever.  

Turinformasjonen har Vestlandets største utvalg av kart, bl.a. hele Norge-serien i 
1:50.000. Vi har turkart, elektroniske kart til Garmin GPS, lokale områdekart, 
orienteringskart og kart over Svalbard. Vi er også den turinformasjonen i landet som 
omsetter mest kart pr. medlemstall.  

Turinformasjonen har i 2013 en noe nedgang på omsetning sammenlignet pr. 2012, det 
skyldes i hovedsak oppgangen ”Opptur Bergen” og ”Mjølfjell” gav oss i 2012. Lagerverdi 
ligger likt som for 2012. ”Frivillighetskortet” med 20% rabatt på butikkvarer/utstyr og 
kart kom også i bruk i løpet av året.  
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Annonsering og markedsføring av varer ble gjort i Bergens Tidende, Min by, Sti og 
Varde, turprogrammet, samt gjennom egne kanaler som egen nettside, nyhetsbrev, 
facebook og TV i vindu.  
Turinformasjonen har også i 2013 hatt fokus på områdekunnskap og økt omsetning og 
informasjon om våre varer i butikken. Områdekunnskapen er utvidet gjennom 
vandredager i sentrale fjellområder, både sommer som vinter. Turinformasjonen har 
bidratt til gjennomføring av Kom deg ut-dagen i februar og september, samt 4/7- 
fjellsturen i mai. Når salget av startkort på nettet ble avsluttet 14 dager før 
arrangementet, solgte vi startkort i turinformasjonen, til sammen 1894 stk. fordelt på 4- 
og 7-fjell, barn og voksne.  
For i best mulig grad i møtekomme travle sommermåneder er det blitt utarbeidet ulike 
turforslag som handouts på norsk og engelsk for våre mest etterspurte nærområder, 
som ”over vidden”, ”Lyderhorn”, Fløyen-Rundemanen og Stoltzekleiven, dette har i stor 
grad hjulpet oss til en mer effektiv informasjonsflyt og bedre service til turister og 
andre. Handoutsene har også blitt sendt som PDF til turistinformasjonen, siden mange 
turister blir sendt til oss for hjelp til beskrivelser av nærturer i byfjellene.   
Turinformasjonen har gjennomført internmøter med fokus på økt utstyrskompetanse, 
forbedring av turinformasjon, områdekunnskap, føreforhold og annet. Gjennom hele 
året har vi brukt tid på planlegging og diskusjon internt og med arkitekt oppsussingen 
som skal gjennomføres januar 2014.  

Turinformasjonen gjennomførte inspirasjonsmøte for nye medlemmer med stor suksess 
juni 2013. 40 personer deltok og ble et møte for nye og gamle medlemmer som gjerne vil 
på tur og som ønsker inspirasjon og hjelp til å komme i gang. Vi fokuserte først og fremst 
på turer i Bergen Turlag sine områder; Bergsdalen, Stølsheimen, Hardangervidda 
og Folgefonna.  

 
Varesamarbeid 
Det har blitt gjennomført to varesamarbeidsmøter og Norspomesse-møter i Oslo i løpet 
av 2013, i januar og i august. Vi har prioritert å reise to stk. fra turinformasjonen på 
disse møtene. Varesamarbeidsmøtene er et viktig møtepunkt for oss i forhold til 
samarbeid og diskusjon rundt utfordringer og erfaringsutveksling av drift og planer for 
leverandør og varebestillinger fremover. Felles nettbutikk som kom i gang i 2012, har 
hatt økt omsetning utover i 2013.  
 
Internoppgaver 
Turinformasjonen har i tillegg til turinformasjon, innmelding i DNT/Bergen Turlag, på- 
og avmelding til våre fellesturer, DNT- bedrift, salg av utstyr og generell 
medlemsservice, i tillegg hatt ansvar for hyttebooking, salg av startkort, sentralbord, 
inn- og utpost, og oppfølging av e-poster til Turlaget.  
 
Åpningstider 
Åpningstidene har som tidligere vært man. – fre. kl. 10 – 16, torsdager kl. 10 – 18 og 
lørdager kl. 10 – 14. I uke 51 hadde vi utvidet åpningstider, lørdag frem til kl. 15 og 
ellers hver dag frem til kl. 18.  
Turinformasjonen er for 2013 spesielt stolt av å ha opprettholdt svært høy servicegrad 
og fleksibilitet under store arrangement og travle dager både gjennom sommersesong 
og julehandel, samt planlagt og forberedt ombygging/oppussing med oppstart januar 
2014.    
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5.7 Informasjon og markedskommunikasjon 
 
Sti og Varde 2013 
 
Ansvarlig i administrasjonen: Torill Refsdal Aase.  
Redaksjonsutvalg: Helge Sunde, Thorbjørn Kaland, Ågot C. Nilssen, Birger Thomasgard 
(ny, lokallagsrepresentant), Øystein Skålevik (ny, frilansjournalist), Sindre Heggebø 
(Kuva AS), Torill Refsdal Aase (red./referent). Disse er også viktige bidragsytere til 
bladet.  
 
Sti og Varde er kommet ut med fire vanlige nummer. Sidetallet har vært henholdsvis 32, 
36, og 24 sider. Blad nr 2 som også innehold nylaget brosjyre om Stølsheimen for å 
oppgradere hytteinformasjonen og bidra til økning i besøk. Årets siste nummer ble 
trykket i 17600 eks.  
 
Kuva AS har produsert og ferdigstilt trykksaker. Bladet trykkes hos Kroonpress i 
Estland, og sendes til Oslo for samdistribusjon med Fjell og Vidde. Dette fungerer godt, 
men nr. 2 ble sendt gjennom posten fordi Fjell og Vidde ikke kommer ut på det tidspunkt 
som er best for oss (medio mai). 
 
Sti og Varde distribueres også til Voss Utferdslag og Ytre Sogn Turlag.  
 
Annonsemengden er stort sett stabil, men vi ønsker flere annonsører.  
 
Turprogram på 32 sider ble sendt ut sammen med Sti og Varde nr. 1. Det ble også lagt 
ut som bladbar PDF med link til påmelding til turene. Dette var vellykket. 
 
 Avis/Annonsebilag til Bergens Tidende  
Det ble én avis som bilag til Bergens Tidende. Dette var et rent 7-fjellstur-magasin på 32 
sider utgitt tidlig i mai. Det var produsert av Kuva og finansiert av annonsører og 
sponsorer til 7-fjellsturen. Redaktør var Ågot C. Nilssen.  
 
Det bli som i 2012, laget istikk til utgivelse med Bergens Tidende i 2013, men to i stedet 
for tre. Istikkene er mindre omfattende enn aviser, men formatet gjør det bilderikt og 
attraktivt. Det første kom i mai, med vekt på hytter og fjell, mens nr 2 i august hadde 
tur/aktivitet som hovedtema. Opplag 90 000 eks. Ansvarlig for istikkene var Torill 
Refsdal Aase med innspill fra Turavdelingen, og Kuva AS. 
 
Brosjyrer:  

 Stølsheimen – ny brosjyre i fulldistribusjon.  
 Opptrykk av småbrosjyrer.  
  Opptur 3-fjellturen for 8-klassinger. Opplag 5000 eks. 
 Byfjellstrimmen med 2 flyers/turprogram vår og høst. 

 
Bildearkiv/Fotoweb 
Det har vært arbeidet jevnt over året, men mindre enn ønskelig pga. mye annet arbeid. 
Men der er en god økning i antall søkbare filer; totalt 15 725 pr 31.12.13 mot 8 000 i fjor. 
Lokallagene har tilgang på disse bildene, og mulighet for selv å legge inn bilder i arkivet 
via nettbasert opplasting.  
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Fototur:  
Det ble arrangert fototur med Terje Rakke på Folgefonna tidlig i september. Det er 
vanskelig å få til en slik tur på hverdager og i sommerferien, så en helg tidlig i september 
var meldingene gode nok til at vi tok sjansen. Til sammen dro 12 personer av gårde, 
herav ti frivillige. Resultatet ble så bra som det kunne under gjeldende omstendigheter, 
vi ønsket oss mer sol. 9 av personene i gruppen hadde aldri gått Keiserstien eller besøkt 
Fonnabu og var svært begeistret.  
For 2014 vil vi fotografere mer i Bergsdalen pga. det endelige hyttenettet, men trolig 
med lokal fotograf. 
 
Nyhetsbrev: 
Det er gått ut 12-13 nyhetsbrev sendt tilmedlemmer vi har e-postadresse til, 16 892 
adresser. Dette omtrent det samme som i 2012. Satsing på nyhetsbrev opprettholdes og 
søkes kvalitetsforbedret. Ansvarlig for nyhetsbrevene er Torill Refsdal Aase, med 
nødvendig bidrag fra alle i administrasjonen.  
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      BERGEN OG HORDALAND TURLAG 

       

        R E S U L T A T R E G N S K A P
  

  

Driftsinntekter Note 2013 2012

Medlemskontingent 10 10 997 674 10 292 115

Hytter 3 3 274 927 2 995 286

Aktivitet 4 4 252 166 3 935 126

Varesalg Turinformasjon 5 3 373 368 3 878 375

Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 6 6 670 259 4 954 877

Andre inntekter 7 956 640 2 357 998

Sum driftsinntekter 29 525 034 28 413 777

Driftskostnader

Varekjøp  5 517 687 5 660 915

Lønn og sosial kostnader 8 9 531 307 8 981 143

Avskrivninger 9 312 148 306 500

Kontingent til lokallag og DNT 10 3 480 706 3 339 331

Informasjon og markedsføring 16 1 463 661 3 003 468

Andre driftskostnader 11 7 695 862 7 204 538

Sum driftskostnader 28 001 371 28 495 895

Driftsresultat 1 523 663 -82 118

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekter fra foretak i samme konsern 43 750 48 750

Andre renteinntekter 344 898 385 991

Rentekostnad 0 2 686

Sum finansposter 388 648 432 055

Årsresultat 1 912 311 349 937

Disponering og overføring av egenkapital

  

Overført til annen egenkapital 1 912 311 349 937

Sum 1 912 311 349 937
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        N O T E R    2013

Note 1    
Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk. Det er 

videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk

Regnskaps Stiftelse.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld:

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Lavest verdis

prinsipp). Underavdelingers egne midler er klassifisert som annen kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler 

Bokført verdi av anleggsmidler i balansen fremkommer som differansen mellom anskaffelsespris

redusert med akkumulerte ordinære avskrivninger. Tilskudd ved anskaffelser er ført til fratrekk i

eiendelens anskaffelseskost. 

Varer:

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis

prinsipp).

Inntekter:

Inntekter resultatføres i samsvar med opptjeningssprinsippet.

Regnskapsoppstilling:

Regnskapet er presentert etter bruttomodellen. Dette medfører at man ikke ville finne 

korresponderende kostnader til alle inntektstall i regnskapsoppstillingen.

Note 3, 4 og 5 viser bidrag fra den enkelte avdeling, og man vil her ikke finne sammenheng

mellom regnskap og noter.

Investeringer kontor

Investeringer til kontoret, som kontormøbler og datautstyr, blir utgiftsført i sin helhet

det året investering foretas.



44 

 

 

Note 2
Konsern

Selskapet er morselskap i konsernet Bergen Turlag

Bokført

Investering i Forretnings-Eierandel/ egenkap. Resultat

datterselskap kontor Stemmeandel 31.12.2013 31.12.13

Friluftslivets Bergen 100 % 131 677 -1 312

Hus AS

Mellomværende med datterselskap 2013 2012
Langsiktig fordring: 800 000 900 000

Kortsiktig fordring: 58 390 403 879

Debitor 60 000 139 769

Note 3
Bidrag fra hyttedriften 2013 2012

Overnatting, proviantinntekter og tilskudd 3 311 826 3 024 732

Drift av hytter -2 251 865 -2 025 669

Bidrag fra hyttedriften, ekskl. lønnskostnader 1 059 961 999 063

Reversert kostand kr 63 872 vedr restaurering og oppussing innvending på Skålatårnet, kostn.f 2011

Kostnadsført kr 111 779 vedr reparasjon Stavali.

Note 4  
Aktivitet 2013 2012

     
Påmelding og tilskudd. 5 874 703  7 018 664

Utbet selvst.næringsdrivende -274 041 -379 165

Annen varekostn -2 128 482 -2 030 506

Lønn overf aktivitet pga prosj.ansatt/mottatt tilskudd -390 383 -704 555

Honorar frivillige -304 761 -297 758

Utstyr/matriell -77 780 -124 347

Fremmedtjenester -421 508 -404 012

Møte og seminar -86 561 -132 548

Reise og opphold -62 190 -101 378

Markedsføring, 7-fjellsturen samt annen akt. tilknyttet tilskudd -409 137 -833 958

Profileringsutstyr -3 205 -57 272

Bank og kortgebyrer -96 127 -93 895

Overføringer til lokallag -9 303 -92 054

Overført resultat senior 30 420 36 052

Andre driftskostnader    -303 434  -467 784

Sum kostnader -4 536 492 -5 683 180

Bidrag fra aktivitet, ekskl. lønnskostnader 1 338 211 1 335 484

Herav driftsresultat 7-fjellsturen 1 442 640 1 531 564
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Note 5
Varesalg 2013 2012

Andel varesalg Turinformasjon:

Varesalg:  3 373 368 3 878 375

Ordinær varekostnad -2 234 782 -2 488 965

Ukurans varebeholdninger 0 0

Andre driftskostnader  -174 013 -166 070

  

Bidrag fra varesalg, ekskl. lønnskostnader  964 573 1 223 340

Note 6  
Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 2013 2012
Frifo FNF 560 589 512 203

Frifo Kom deg ut dagen 29 000 10 000

DNT Kom deg ut dagen, høst 45 000

DNT Kom deg ut dagen, vinter 25 000 31 000

DNT aktiv til hundre 225 000 220 000

DNT, Bjørstad stiftelsen fjellstport 16 000 10 000

DNT Barnas turlag fase 2, forrige år 80 000 80 000

DNT, Røde kors Samarb m/røde kors 65 000

Hordaland fylkeskommune Trilleturlaget 20 000 20 000

Hordaland fylkeskommune Kom deg ut dagen - høst 40 000 40 000

Hordaland fylkeskommune Aktivitetsprogram 10 000 40 000

Hordaland fylkeskommune FNF 50 000 50 000

Hordaland fylkeskommune Opptur Hordaland 80 000 90 000

Hordaland fylkeskommune Friluftslivets hus 110 000 110 000

Hordaland fylkeskommune Driftstilskudd 458 000 375 000

Hordaland fylkeskommune Basecamp 10 000 0

Hordaland fylkeskommune stimulering lokalt folkehelseprogr 20 000 67 500

Hordaland fylkeskommune Folkehelsearb og frilutsliv(kveldstur) 70 000

Hordaland fylkeskommune Psykisk helsevern 50 000 80 000

Hordaland fylkeskommune integrering fleirkulturelle 50 000 25 000

Hordaland fylkeskommune Fargerikt friluftsliv 109 500

Hordaland fylkeskommune Innvandrerhelg 18 000 20 000

Hordaland fylkeskommune 4 fjell for fleirkulturelle 43 000 10 000

Hordaland fylkeskommune Friluftliv i skolen 65 000 55 000

Hordaland fylkeskommune Folkehelse/partnerskap 50 000 50 000

Hordaland fylkeskommune kultur og idrettsavd, skidag 8 000

Hordaland fylkeskommune Leonardo prosjekt 7 884

Hordaland fylkeskommune Eldredagen 10 000

Hordaland fylkeskommune aktiv til hundre 10 000

Hordaland fylkeskommune Vinterdag for alle 20 000

Hordaland fylkeskommune Internasjonale dager på Hallingskeid 20 000

Hordaland fylkeskommune Lokalt folkehelsearbeid og friluftsliv 70 000

Hordaland fylkeskommune M og G turløyper 37 500

Sparebanken Vest Opptur  200 000

Bergen Kommune Pensjonistgruppen 14 000 14 000

Bergen Kommune Familiearrangement 250 000

Bergen Kommune Aktivitetstilskudd barnas turlag 66 200 88 100

Bergen Kommune Administrasjonstilsk barn og ungdom 21 900 20 100
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Bergen Kommune Driftstilskudd folkehelsekoordinator 200 000

Bergen kommune Friluftsaktivitet Løvstakkfjellet 10 000

Bergen Kommune Eldredagen 50 000

Bergen Kommune Aktivitetstilskudd  500 000

Grøn etat driftstilskudd 100 000 100 000

Frifond Barn- og ungdom 645 607 610 841

DN-midler Skoleprosjekt 60 000 100 000

DN-midler Skoleprosjekt forrige år 115 000

DNT EK-fordeling DNT 357 193 439 896

Tekna Newton Camp, året før 20 000 10 000

Hbur Barn og ungdom 106 854 102 632

GC Rieber vedr 2012 100 000 0

GC Rieber Skoleprosjekt natur 100 000

Studieforbundet Kurs holdt året før 6 400 16 555

Innovasjon Norge Vestlandsprosjektet 499 000 499 000

Innovasjon Norge GPS kurs avhold 2012 40 250

Modalen Kommune Stimerking Solrenningen 70 000

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Stimerking Solrenningen 260 000

Storbergen Aktivitet barn 100 000

Det kongelige miljøverndepartement Skoleprosjekt natur 150 000

Sum 5 912 377 4 509 327

Avsatt Gaver, bidrag, offentlige tilskudd 2013 2012
GC Rieber avsatt 100 000

DN skolemidler avsatt 110 000 115 000

DNT barnas turlag fase 2 avsatt 120 000 80 000

Innovasjon Norge, GPS kurs avsatt 40 250

Spillemidler, bro Solrenningen avsatt 2012 110 300 110 300

Sparebanken Vest, opptur avsatt 105 768,70

BKK, stiprosjekt Stølsheimen avsatt 422 113,22

Sum 868 181,92 445 550

Note 7
Andre inntekter 2 013 2012

Annonseinntekter 400 349 402 402

Annonseinntekter 7-fjellsturen 251 500 310 000

Leieinntekter, husleie NJFF 106 400 105 200

Sponsorinntekter 197 500 225 028

Utleie arbeidskraft, regnskapshonorar til Friluftslivets Hus 48 000 48 000

Grasrotandel 59 783 97 105

MVA-kompensasjon 559 596 327 497

Overført tilskudd fra året før -205 022 310 588

Sport2u 411 856

DNT vest 4 725 76 921

Tilskudd overf til nest år -669 677 -100 042

Stiprosjekt Solrenningen fra Bergen og Hordaland Turlag 90 000

Annet 113 486 143 444

Sum 956 640 2 357 998
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Note 9               
Varige driftsmidler             
                

    Anl.under Hytter Tverrgt. Tverrgt Sum   

    oppfør     Oppussing     

                

Anskaff kost pr. 1.1 73 423 9 807 694 4 269 328 602 046 14 752 491   
Tilgang i 
året*)   4 353 301 923 560     5 276 861   

Tilsk til investering**) 1 182 000       1 182 000   

Avgang               

Akk.avskrivninger   -7 740 923 -898 828 -602 046 -9 241 797   

            0   

Bokført verdi 31.12 3 244 724 2 990 331 3 370 500 0 9 605 555   

                

Årets avskrivninger 0 240 648 71 500 0 312 148   

%-sats   0 % 4 % 2 % 10 %     

                

*) Anl. under planlegging/oppførelse           
Gulhorgabu tomt kr 130 000, Gulhorgabu kr 4 296 
724         

Tilsk til investering**)             

Tilskudd kr 1 182 000 er ført til fratrekk i anskaffelseskost       

                

Note 8   
Lønn og sosiale kostnader 2013 2012

Lønn  7 385 627 7 067 193

Arbeidsgiveravgift  1 151 126 1 078 699

Pensjonskostnader  379 242 235 008

Andre ytelser 615 312 600 243

Sum 9 531 307 8 981 143

Antall årsverk i 2013 utgjør 15,07 hvorav 2 person har redusert stilling. 

Bruk av ferievikarer på engasjement utgjør gjennomsnittlig 1,13 årsverk.

Antall årsverk i 2012 utgjør 14,29 hvorav 1 person har redusert stilling. 

Bruk av ferievikarer på engasjement samt 1 person i avklaringspermisjon utgjør gjennomsnittlig 1,51 årsverk.

Fung.daglig leder mottok i 2013 kr 684 732 i lønn, i tillegg kr 57 005 i andre godtgjørelser.

Foreningen har ikke ytt lån til ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styrets 

medlemmer.

 

Det er for 2013 kostnadsført kr 46 402 ,- i revisjonshonorar. Videre er det kostnadsført kr 3 900,-i særattestasjoner.

Avtalte pensjonsforpliktelser for foreningens ansatte er dekket av en kollektiv pensjonsforsikring i

Frende og KLP.  Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Pga skifte av pensjonsforsikringsbyrå, ble premien til KLP automatisk trukket fra premiefondet tom mars

Selskapets pensjonsforsikring tilfredsstiller krav til obligatorisk tjenestepensjon.
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Note 10               

Medlemskontingent       2013   2012 

                

Driftsinntekter:             
Medlemskontingent er oppført som brutto inntekter 
fra   10 997 674   10 292 115 

medlemmene.               

Driftskostnader:             

Betalt til DNT (landsforeningen)     3 001 151   2 981 455 

Tilbakeført avsatt kontingent til DNT           

Betalt til lokallag       479 555   357 876 

Sum kontingent til lokallag og DNT     3 480 706   3 339 331 

                

Netto kontingent til Bergen Turlag     7 516 968   6 952 784 

                

 

Note 11
Andre driftskostnader 2013 2012

Utgifter lokaler/bygninger 1 033 248 987 726

Inventar,utstyr og driftsmateriell 495 036 211 389

Honorar revisjon, rågivende, advokater 50 302 63 267

Hyttevaktutgifter 58 497 99 463

Frivillighetsgoder 111 233

Fremmedtjenester*  2 187 777 2 068 987

Reise- og møtekostnader 1 167 498 1 278 762

Arrangementskostnader/fjellsikring 171 645 135 192

Andre driftskostnader 2 420 626 2 416 818

  

Sum 7 695 862 7 261 604

*Fremmedtjeneste/honorar vedr:

Hytte - Grafisk design/vannprøver, inkassosalær 5 000 9 000

Stimerking - håndverkere, honorar kvisting inkl. stimerk Solrenningen 566 283 155 833

Aktivitet - leie instuktører, grafisk design, Røde kors 421 508 404 012

Folkehelse - grafisk desig, leie instruktører 38 854 21 219

Turinfo - grafisk design plakater, dekoratør utstillingsvindu 28 803 25 500

Adm -  leie regnskapstj,grafisk design, interiørarkitekt 737 357 829 292

Inf og markedsføring - grafisk design, fotograf, adressering. 377 867 593 221

Naturvern - hjelp til rekrutering ny medarbeider, fotograf 12 105 30 910

Sum fremmedtjenester 2 187 777 2 068 987

I 2012 har administrasjonen økt fokus på markedsføring for å synliggjøre våre verdier og tilbud. I den

sammenheng er det leid inn tjenester fra grafisk designer, fotograf etc  for å sikre god kvalitet 

på annonser/brosjyrer der en ønsker at informasjon skal være i fokus, bilder skal være til inspirasjon.

Bergen Turlag har fom juni 2011 leid inn person for regnskapsføring. 
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Note 12
Beholdninger 2013 2012

Turinformasjonen 2 071 634 1 710 722

Arrangement 0 0

Hytter 225 000 283 000

Sum 2 296 634 1 993 722

Note 13
Langsiktig bankinnskudd 2013 2012

Sikringsfond 5 000 000 5 000 000

Bankinnskudd for sikringsfond. Midlene kan benyttes etter vedtak i Fellesmøte.

Note 14
Annen kortsiktig gjeld 2013 2012

Mottatt fra Ludvig  og Fridtjof Wiese til mulig 0 347 000

fremtidig hytteprosjekt

Alle innbet pr 31.12.13 er overført og ført til fratrekk på Gulhorgabus anskaffelseskost .

Note 15
Pantegjeld og garantier 2013 2012

Gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt: 0 0

Limit på kassekreditt er kr 90.000

Garantier

Reisegarantifondet/innskuddskonto i DnB 50 000 50 000

Note 16
Informasjon og markedsføring 2013 2012

Markedsføring vedr annonse, istikk, questback etc 941 428 2 416 704

Sti&varde/avis/borsjyrer etc. Istikkbokf inkl. i 2011 322 560 415 944

Profileringstøy 108 222 141 728

Bilder 91 451 29 092

Sum 1 463 661 3 003 468

På annonsering er det i 2012 brukt et betydelig større beløp enn tidligere for å synliggjøre verdiene og tilbudene

våre, først og fremst til ikke medlemmer, bedrifter, politikere og myndigheter men også til medlemmer.

Målet var å øke hyttebesøk, turdeltakelse og medlemsantall for både Bergen Turlag og alle våre lokallag.
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