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NYTT TILBUD 
PÅ SKOGSØYA

Øksnes Maritime Leirskole AS og Vesterålen Turlag 
er enig om at Skavlnes skole på leirstedet nå kan 

benyttes som et turlagstilbud. 
SIDE  3
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La oss først slå fast: Det er lov å ha med 
hund på alle Vesterålen Turlags hytter. 
Reglene om i hvilke deler av anlegget du 
kan ha hund varierer. På Trollfjordhytta og 
Ingemannhytta kan du ha hund i yttergang. 
Har du en hund som ikke kan ligge alene i 
yttergang, så må hunden faktisk være heime. 
Enkelt og greit. På Guvåghytta er det tillatt 
med hund på Naustloftet, og på Snytindhytta 
er det tillatt med hund i Lillehytta. Hund skal 
under ingen omstendigheter inn i hovedhyt-
tene. Dels handler dette om allergi, men like 
mye om at mange er redd hunder, ikke liker 
hunder, eller ikke ønsker å forholde seg til 
andres hunder. Som ofte kan oppfattes som 
mer eller mindre plagsomme. Eller i veien. 
Lukter og er våte. Argumentene er mange. 
Ingen gjester i hundefrie avdelinger skal bli 
spurt om det er greit at noen tar med seg 
hund inn i hytta. Men, som oftes går det 
veldig greit, hund og eier finner seg vel til 
rette der de kan være, og alle er fornøyde.

Men tilbake til tittelen. Er det risiko-
sport å ta med hund på turlagets hytter? 
Svaret er faktisk ja. Hyttene har etter hvert 
store besøkstall, og du risikerer å komme 
fram til hytteanlegg som er mer eller mindre 
fulle, eller det er hunder der fra før. Og går 
ikke hundene sammen, er det ingen opsjon 
å ta med den ene hunden til en hundefri 
avdeling. Du må rett og slett være forberedt 
på å klare deg sammen med andre hunder, 
returnere hjem eller slå opp telt og over-
natte ute sammen med hunden din. Flere 
hundeeiere har  med seg telt når de drar 
til turlagets hytter som en reserveløsning.

I en episode tidligere i vinter på 
Snytindhytta ble en hund tatt to netter inn 
på soverom i storhytta. Hundeeier fikk en 
regning på kr 2000 for ny madrass, laken og 
gulvmatter, samt kr 500 i gebyr for turlagets 
merarbeid. Tross dette er ikke hunder uøn-

sket på turlagets hytter. Vi har i større grad 
enn mange andre foreninger lagt til rette for 
at du kan ta med hund. Men hunder har ikke 
adgang i hundefrie avdelinger, og det må 
man ta høyde for når man planlegger turen.

God tur!
TROND LØKKE

LEDER

SortlanD aS
Telefon 76 12 49 40 Sortland Senter

Den gode turen
starter hos oss!

Gode rabattavtaler 
får du hos oss.

Nøkkelutlån Guvåghytta.

Postadresse: Pb. 20, 8401 Sortland
Bankgiro: 4570.17.07676
Hjemmeside: www.dnt.no/vesteralen 

Post til medlemsbladet PÅ RÆK:
inger@blv.no

Kontaktperson medlemsbladet: 
Inger Merete Elven, inger@blv.no

Kontaktperson Snytindhytta: 
Trond Løkke tlf. 976 01 906 
e-post: trond.lokke@vkbb.no

Kontaktperson Guvåghytta: 
Tom R. Jakobsen tlf. 916 35352

Kontaktperson Trollfjordhytta: 
Trond Løkke    tlf. 976 01 906
Jan Reinertsen   tlf. 959 03 805

Kontaktperson Ingemannhytta: 
Asle Hansen tlf. 76 12 66 43 (p)  
og 952 64 472 (a) 958 22 099 (p)

Nøkkelutlån Guvåghytta: 
Vesterålen Reiseliv, Kjøpmannsgata 2, Sortland • ESSO 
Havna Sortland • Statoil, Sortland • Sport 1, Sortland • 
Statoil Børøya, Stokmarknes • Statoil Straume, Bø • Guvåg 
Camping, Bø. (Arvid Thorsen) Depositum kr. 100,-

Besøkskalender for hyttene
Se www.dnt.no/vesteralen for informasjon  
om og bruk av vår besøkskalender.

Styret
Leder: Trond Løkke tlf. 976 01 906
Nestleder: Berit Hansen tlf. 970 19 797
Sekretær:  Camilla Lauksund tlf. 959 03 805
Kasserer: Heidi Ellingsen tlf. 992 27 109
Styremedl.: Willy Vestå tlf. 917 70 769
 Tor Arne Vik tlf. 911 66 947
 Christian Bakken tlf. 907 45945
 Stine Bakkan tlf. 977 51195

Overnattingspriser på hyttene
For voksne DNT/VT medlemmer 150,-
Voksne ikke medlemmer 300,-
Barne- og ungdomsmedlemmer 0–18 år gratis 
Ungdomsmedlemmer 19–25 år 75,-
Ungdom 13 til 25 år ikke medlemmer 150,-
Barn 0 til 12 år ikke medlemmer 75,- 

Dagsbesøk på hyttene
Voksne medlemmer 50,-
Voksne ikke-medlemmer 100,-
Barne- og ungdomsmedlemmer 0–25 år gratis 
Dagsbesøk 0–25 år ikke medlemmer 20,- 
Sauna 0–18 år  20,- 
Sauna voksne 40,-  

Viktige hytteregler 
Skriv deg i protokollen straks, først da har du rettigheter på 
hytta! Hytta kan ikke benyttes som del av kommersielle tur-
arrangement.  Teltere betaler overnattingsavgift når hytta 
benyttes etter kl. 18.

Innbetaling
Betal hytteopphold i din nett- eller mobilbank til konto 
4570.17.08060. Benytt gjerne betalingsblanketten på hyttene 
som huskeliste for hva og hvem du betaler for.
På Snytindhytta og Trollfjordhytta kan du også betale kontant 
i konvolutt som legges i kassen.
På vår hjemmeside www.dnt.no/vesteralen kan du tegne og 
betale medlemsskap, og dermed få medlems-fordelene alle-
rede nå. Se også nettsiden for betaling med Vipps.

Mat og søppel på hyttene
Sett ikke igjen mat og søppel på hyttene! Det blir det bare 
problemer av. Det du har båret opp, klarer du å ta med deg 
ned!

Allergi
Allergiplager er blitt en folkesykdom, og mange av dem som 
plages finner helsebot i fjellturer. La din allergiske venn også 
få en hyggelig hyttetur. Hold hunden konsekvent unna de 
hundefrie hyttene!

Leder
HUND PÅ TURLAGETS 
HYTTER – EN RISIKOSPORT?

FORSIDA:
Skavlnes skole på Skogsøya. 
(Foto: Jarle Jørgensen)

På Snytindhytta er det tillatt med hund i 
Lillehytta. (Foto: Inger Merete Elven)

NYE SKILT
Alle de gamle og til dels 
værbitte skiltene er i 
vinter byttet ut. De siste 
skiltene ble montert i 
Memuruskaret rett før 
påske. 
(Foto: Trond Løkke)
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Det er inngått samarbeid mel-
lom Øksnes maritime leirskole 
og Vesterålen Turlag om at 
Skavlnes skole på leirstedet 
kan benyttes som et turlagstil-
bud. Dermed er det etablert et 
overnattingstilbud på Skogsøya 
lik det det vi kjenner fra våre 
øvrige turlagshytter. 

Skavlnes skole, som ligger noen steinkast 
unna hovedbygningen til leirstedet, er nå 
utstyrt med DNT-lås og kan benyttes som et 
ordinært turlagshyttetilbud. Unntaket er når 
leirstedet har skolen i bruk til ordinær leir-
skoledrift eller andre arrangement. Derfor 
må alle brukere gå inn på leirstedets hjem-
meside www.oksnesleirskole.no/ og sjekke 
Google-kalenderen deres om skolen er opp-
tatt. Er den ledig, noe den er mesteparten 
av tiden, er det bare å få lånt seg en vanlig 
DNT-nøkkel og dra utover. Merk at betaling 
for opphold skal skje til leirskolen, ikke til 
Vesterålen Turlag. Du finner informasjon 
om dette på hjemmesiden deres og på sko-
len. Ved nærmere avtale kan også brygge 
og kanoer leies.

Skavlnes skole har hele 25 sengeplasser 
utstyrt med sengetøy, men du må ha med 
lakenpose, sovepose eller laken/dynetrekk. 

Du finner kopper og kar til matlaging, men 
all mat må du sjøl ta med utover. Og sjøl-
sagt tar du med eget søppel i retur. Det er 
god plass på gulv, men da må man ha med 
eget underlag og sovepose. Hund er tillatt 
i skolens 1. etasje. De fleste sengeplassene 
er i byggets 2. etasje, og her er også eget 
kjøkken. For oppdatert informasjon om 
steder som låner ut nøkkel, se turlagets og 
leirskolens hjemmeside.

Skavlnes skole når du enklest ved å ta 
rutebåten «MS Nordic Sea» fra Myre eller 
Smines. Søk «Hurtigbåt Øksnes Vestbygd» 
på internett eller på www.177nordland.no 
eller www.rutebok.no for transport til kir-
kestedet Øksnes.

Dette er en prøveordning som foreløpig 
vil løpe dette året før man tar en evaluering 
om stopp eller fortsettelse. Forhåpentligvis 

gir det såpass merverdi for leirsted, turlaget 
og brukerne at tilbudet er levedyktig i det 
videre. 

TROND LØKKE

OPPDATERT  
PRISINFORMASJON 
FOR HYTTEBESØK
Styret har endret og presisert priser for 
besøk på turlagets hytter. Hovedendringen 
består i at voksne ungdomsmedlemmer 
i alderen 19-25 år nå må betale kr 75,- 
pr natt (kr 150,- for ikke-medlemmer). 
Denne gruppa hadde tidligere gratis 
overnatting for å øke rekrutteringa av 
voksne ungdomsmedlemmer, som det 
er relativt få av i Vesterålen Turlag. Men 
etter å ha erfart at relativt store grupper 
i denne kategorien fra andre deler av 
landet har hatt tilhold på hyttene våre 
over tid, synes tilbudet å slå ut feil. I til-
legg har vi presisert på hjemmeside og 
på hyttene at teltere som bruker hytta til 
opphold, men sover i telt utafor hytta, 
skal registrere og betale for overnatting.  

TROND LØKKE

Skavlnes skole på Skogsøya kan nå benyttes som et turlagstilbud. (Begge foto: Jarle Jørgensen)

NYTT TURLAGSTILBUD  
PÅ SKOGSØYA
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Guvåghytta kan med rette kal-
les familiehytta, kysthytta, pad-
lehytta og historiehytta. Denne 
er den av hyttene til Vesterålen 
Turlag som er lettest tilgjenge-
lig, og derfor er den også mye 
besøkt.

Som navner tilsier, lig-
ger den på Guvåg i 
Bø kommune. Fra 
parkeringsplassen er 
det en fin sti til hytta 
på ca. 700 meter. 
Beliggenheten er 
super – rett i vann-
kanten. Hytta er lett tilgjengelig også for 
dem som kommer padleveien. I tillegg ligger 
den i et flott padleområde. Ikke uten grunn 
ble hytta stemt fram som Norges vakreste 
kysthytte i 2014 i en kåring på ut.no. Med 
robåter og seks kanoer til fritt utlån, klatre-
vegger rett ved hytta, 15 mål stor eiendom 
og flere hundre meter til nærmeste nabo, er 
dette et sted for bare å kose seg eller være 
i aktivitet.

Tom R. Jakobsen er hytteansvarlig for 
Guvåghytta, og er på hytta stadig vekk. Alt 
skal være i orden, slik at gjestene skal få et 
best mulig opphold. Det skal sørges for ved-
forsyning, gass, vedlikehold og reparasjoner. 

– Når jeg er på hytta og det er folk der, hilser 
jeg først på gjestene. Deretter sjekker jeg om 
alt er på stell på hytter og naust, og området 
rundt. I tillegg er det alltid noen gjøremål 

som må ivaretas. Mange gjester ønsker å 
fiske, så jeg sørger for at det alltid er tilgjen-
gelig fiskeutstyr. Flere nye redningsvester 
er også kjøpt inn, for sikkerheten er viktig.
Han forteller at han treffer folk fra både 
inn- og utland.

– Det er hyggelig at så mange finner frem til 
Norges fineste kysthytte, sier han fornøyd.

– En sommer var det 
en pappa som hadde 
med sønnen på 12 år 
på tur og overnatting 
på Guvåghytta. I et 
nydelig vær dro de 
ut for å prøve fiske-
lykken. De kom på 

land med en svær torsk som var like lang 
som sønnen. Tilfeldigvis kom det et følge 
med kajakkpadlere samtidig til Guvåg, og 
der var det en journalist fra lokalavisa. Det 
kom bilde  og omtale i avisa av en stolt pappa 
og gutt med en kjempetorsk!

– Med hytta som 
utgangspunkt er det 
fint å dra ut å fiske på 
Eidsfjorden dersom 
været tillater det. Er 
det mye vind, ber jeg 
gjestene holde seg i 
rolige farvann inna-
skjærs. Jeg anbefaler 
gjerne også en kano-
tur til Hellfjorden, eller i det smule farvan-
net inn til brygga ved Guvåg. Turvandrere 
kan ta en tur på Breitinden (598 moh.) som 
ligger i umiddelbar nærhet. Inntrykket mitt 

er at flest kommer hit for å slappe av og for å 
fiske. Noen turister bruker hytta mest som et 
overnattingssted på veien videre i Vesterålen 
og Lofoten. Til Guvåghytta kommer det folk 
fra USA, Tysland, Italia og Latvia for å nevne 
noen. Informasjon om hytta finner de gjerne 
på ut.no.

Ettersom hytta ligger så lett tilgjengelig, 
blir den mye brukt av større grupper – både 
barnehagebarn, Barnas Turlag, skoleelever, 
konfirmanter og ungdom på klatrekurs. Ofte 
blir den benyttet av flere familier som drar 
på felles overnattingstur. Her er gode over-
nattingsmuligheter, med 19 sengeplasser 
og fire hemsplasser. Den fine bålplassen 
er ofte i bruk, likeså kanoene og badstua 
som nylig er oppgradert. Badstua ligger i 
Teastua – oppkalt etter Tea som bodde på 
husmannsplassen til ut på 1920-tallet.

Hytta ligger på historisk grunn, og for den 
som er interessert, er Guvågstien med 
urgraver, tufter og steinsettinger spen-

nende å kikke nær-
mere på. Det er en 
stor infotavle ved 
hytta med bilder 
og beskrivelser, og 
inne på hytta ligger 
foldere som du kan 
ta med ut på leting 
etter de 48 punk-
tene på stien. 

På Guvåghytta er det opplevelser for alle. 
Ta turen, da vel!

 KRISTIN GREEN NICOLAYSEN

GUVÅGHYTTA – LETT Å LIKE
På Guvåghytta er det båter tilgjengelig for alle som vil ro eller prøve fiskelykken. (Foto: Kristin Green Nicolaysen)

Veronica Pedersen Gjendahl:

«Supert sted, bålplass, kanoa og sauna. 
Den som ikke finn ro eller nok aktiviteta 
her, finn det ingen plass!»

Sigve Reinerth Fredriksen: 

«19 ungdomstrinnselever og 4 lærere 
stortrivdes på anlegget. Fjelltur til 
Breitind og kanopadling, badstu, 
bading og kveldskos rundt bålet. 
Helt perfekt opphold.»
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Vesterålen Turlag inviterer også 
i år til 5-  og 10-topperstur på 
Søndre Langøya. I år er datoen 
3. september, og turløypene 
følger samme trasé som tid-
ligere år med start og stopp i 
Markmarka. I tillegg anbefaler 
vi familieløypa, med natursti, 
fiske- og matcamp. Denne tur-
løypa er også en del av 10-top-
persturløypa.

Dette er dagen der mange tar turen i samme 
fjellområde. Du treffer og ser andre, men 
den 18 km lange løypa gir ingen kødannelse. 
Du kan både delta på tid eller delta for å gå 
en lang og fin tur. Tar du turen er det lurt å 
pakke noe ekstra godt i sekken sammen med 
kartet, sånn at vesterålsnaturen og utsikten 

kan nytes sammen med en god kopp kaffe 
mens du finner ut av hvilket fjell eller hvil-
ken fjord du ser nå.

Har du lyst til å delta og gå alle ti top-
pene, så kan det være en fordel å forberede 
seg med å gå en fjelltur kanskje en gang i 
uka? Da er kroppen din forberedt på å holde 
ut både stigninger og lengder, og i tillegg så 
har du gått inn fjellskoene og funnet ut hva 
som er de beste turklærne. Da vet du hva 
som er det beste for deg og hva du skal velge 
akkurat den 3. september for å få den beste 
naturopplevelsen og en flott dag i fjellet.

Det kreves ingen påmelding. Du regis-
trerer deg ved ankomst. Hvorfor ikke ta med 
gode venner, klubben, arbeidskompiser eller 
familien på tur? Det anbefales!

De tre turløypene er godt merket med 
røde T-er og navneskilt på fjelltoppene. Du 
finner også retningsskilt underveis. Og ikke 
minst, nesten alle fjelltoppene har en vert. 
Verten er kjentmann og kan vise vei, og i 
tillegg ser du som sagt andre på samme vei.

Familieløypa er et eget arrangement med 
natursti opp Kleksura. På Kleksura skal det 
klippes i klippekortet. Så går turen videre 
til Nils Persavannet og der er det lang pause 
med fiske- og matcamp. Veldig greit om du 
tar med eget fiskeutstyr da vi har en begren-
set mengde til utlån. Etter pausen går turen 
ned til Dalvannet og Osvannet. Vel i mål blir 
det en liten premie og diplom.

SØLVI MATHISEN

TAR DU 
TUREN I ÅR?

Turen byr på spektakulær utsikt mange steder.  (Alle foto: Vesterålen Turlag)

For de 
minste 
er fami-
lieløypa 
et fint 
alternativ. 

En fin anledning til å lufte kollegene.

10-TOPPERSTUREN:
Når: Søndag 3. september klokka 08-19.
Hvor: Søndre Langøya i Hadsel kommune, 
start og stopp i Markmarka
Hvilke fjelltopper: Kleksura, Lauklitinden, 
Storbåtsegga, Kalvdalsheia, Småtindene, 
Kjølen, Kvannkisttinden, Litjtinden, 
Torghatten og Skavnakktinden.
Lengde: ca. 18 km 
Høyde: ca. 1600 høydemeter
Tidsbruk: Fra fire til sju timer
Antall deltakere: Snitt på 250
Pris: Medlemmer voksne 50 kr. 
Ikke-medlemmer 100 kr og barn gratis. 
(Vipps eller kontant).
Premie til alle deltakerne.
Mer info: www.dnt.no/vesteralen
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Interrimstyret har siden starten 
høsten 2016 arbeidet med 
å planlegge veien videre for 
Turlagsstua. For at hytta skal 
fungere som et fullverdig DNT-
tilbud, må den bygges om. 

Det har underveis kommet frem ulike 
ideer og skisser for hvordan hytta skal 
være. Interrimstyret har etter hvert kom-
met frem til at storstua bør bevares som den 
er, altså ikke senke taket eller bygge hems. 
Storstua kan huse større grupper av folk til 
ulike arrangementer, kurs, overnatting, samt 
den årlige påskekafeen. Det sees nærmere 

på hvordan hytta kan bygges om for å få flere 
soverom og sengeplasser, og det er tenkt at 
hytta bør ha en overnattingsdel hvor også 
oppholdsrom og kjøkken inngår.

Alle som legger turen innom Turlagsstua 
skal få muligheten til å trekke inn under tak 
for en rast. Det er derfor planlagt en åpen 
dagsturdel, sannsynligvis i inngangspartiet 
på hytta. Under ei befaring tidlig i mai ble 
det vurdert hvor et nybygg/tilsynskvarter 
best kan plasseres med tanke på vær, vind og 
eksisterende bygg. Arbeidet med fundamen-
tering kommer muligens i gang til høsten, 
og stolpene er allerede fraktet opp til hytta. 
Skraping og maling av vinduskarmer er alle-
rede påbegynt, og arbeidet med å gjerde inn 

et større område rundt hytta starter så snart 
det lar seg gjøre.

Det planlegges etter hvert å sette opp 
gapahuk med bålplass ned mot vatnet, og 
dammen skal rehabiliteres slik at vannspei-
let løftes ytterligere. Turlagsstua og tunet 
rundt har en unik plassering som innbyr 
til allsidig lek og naturopplevelser for store 
og små. Det er spennende å være med på 
utviklingen av stedet, og vi trenger alltid 
noen ekstra dugnadshender!

Vil du være med på dugnad for 
Turlagsstua? Kontakt Camilla Lauksund 
95903805, homulla@gmail.com

CAMILLA LAUKSUND

MANGE PLANER 
FOR TURLAGSSTUA

STOR TURAKTIVITET I 2016

Det ble i fjor registrert 2.352 deltakere på 
Vesterålen Turlags 111 turer, går det fram 
av årsmeldinga fra turlaget. Spesielt stor 
oppslutning hadde vardesigneringsturen til 
Stortind i Raftsundet der dronning Sonja 
ledet an. Ellers deltok 975 personer på de 
45 ulike fellessturene, hele 87 personer 
på de seks turene i regi av fjellsportgrup-
pa, og 1.005 små og store var med på til 
sammen 34 turer i regi av Barnas Turlag. 
Seniorturene hadde i fjor ei fin økning 

i antall deltakere. For denne gruppa ble 
det arrangert til sammen 26 turer spredt 
på alle kommunene, som i alt samlet 286 
deltakere. 
Varierende vær og føreforhold gjorde at den 
del turer måtte avlyses i fjor, som skituren 
over Hadseløya, turene til Reinspelen og 
Strøna, og 10-toppersturen.

Turen til Stortinden med dronning Sonja  
var en slager på deltakerfronten i fjor.  

(Foto: Inger Merete Elven)

Fundamenterings-
stokkene kom på plass 
i vår. (Foto: Ragna 
Renna)
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Mine to beste turkompiser 
heter Tøtta og Duffy. De har 
fire bein og lang hale. Så lenge 
jeg kan huske har jeg hatt hund 
med som kamerat og god led-
sager på mine vandringer og 
skiturer i fjell og hei.

Det begynte i 14-årsalderen, da underteg-
nede og en venninnegjeng la ut på ukestur 
i Rondane. Med telt, kjempetung sekk - og 
hver sin hund. Bikkjene måtte selvfølgelig 
jobbe for føden underveis! Vi investerte der-
for i kløvsekker. En godt trenet hund bærer 
med letthet 6-7 kilo på ryggen eller drar 
10-14 kilo i pulken. Det ble god avlastning 
for oss jentene på «førstereistur» i fjellhei-
men. Hunder elsker dessuten å jobbe, og hva 

er vel bedre enn en godt fornøyd og passe 
sliten hund etter en lang dags tur i fjellet?

I tillegg til å være god trekk – og bære-
hjelp, er du aldri aleine når du har med deg 
hund. For meg er hunden en god motivator 
for de daglige treningsturene, spesielt når 
det er dårlig vær. En hund er uforbeholdent 
glad og hengiven og gjør deg i godt humør 
når du trenger det som mest. Det blir alltid 
litt ekstra kos i pausene, til glede for både 
deg og hunden. Du har alltid en god hunde-
kropp å varme deg på når høstkvelden siger 
på i teltet, og hva gir vel en bedre start på 
dagen enn å bli vekket av en våt og deilig 
hundesnute?

Det er for meg en selvfølge at hunden 
som familiemedlem og kompis skal være 
med meg på tur. Likevel velger jeg av og til 
å la hunden være hjemme. Noen turer egner 

seg rett og slett ikke for hunder. Eller jeg lar 
den bli hjemme av hensyn til resten av tur-
følget. Det er viktig at vi som hundeelskere 
respekterer at ikke alle andre nødvendigvis 
er det samme. Personlig har jeg bare gode 
erfaringer med å ta med hund på DNT’s hyt-
ter. Men det er lurt å sette seg inn i hytte-
reglene på forhånd og ha en plan B, dersom 
den anviste hundeplassen allerede er okku-
pert. Jeg har gjerne med meg et telt i tillegg, 
eller har mulighet til retrett, hvis dette blir 
nødvendig. Ingen sure miner for det!

Nå gleder jeg meg til en ny sommerse-
song i fjellet, sammen med mine venner 
Tøtta og Duffy. Ønsker med dette alle andre 
også en flott tursesong, enten det er med 
eller uten hund. Kanskje vi møtes?

BERIT HANSEN

HER KAN DU 
TA MED HUND
Ingemannhytta: Hund tillatt i yttergang.
Trollfjordhytta: Hund tillatt i yttergang.
Snytindhytta: Hund tillatt i Lillehytta.
Guvåghytta: Hund tillatt på naustloft.
Hunder må under ingen omstendigheter 
ligge i sengene. Har du med hund, så stiller 
det også ekstra krav til at du rengjør gulvareal 
der hunden har oppholdt seg. 

TROND LØKKE

POPULÆRT Å VISE 
FRAM KJÆLEDYRET
Det er lite som slår ønsket om å vise frem 
kjæledyret sitt. Da Vesterålen Turlag tidligere 
i år postet en invitasjon på sin facebookside, 
om å legge ut bilder av hund som turkampe-
rat, rydde det inn med bilder. Det forteller 
turlagets facebook-ansvarlige, Kristin Green 
Nicolaysen. Flere bilder kan du se på http://
bit.ly/2qKLzTz. Bildet til høyre er knipset av 
Heidi Ellingsen.

TURGLEDE MED FIRBEINTE
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– Øksfjordheia og 7. Snytinden 
er et flott dagsturmål dersom 
du bor på Snytindhytta noen 
dager i sommer. Det lover 
Arnfinn Glad, som er godt kjent 
i Blokkfjellan etter mange jakt- 
og vandreturer.
For mange er Snytindhytta turmål godt 
nok i seg sjøl, men hytta er ikke kåret til 
Norges råeste toppturhytte for ingenting. 
Rundt hytta finnes nok av topper – med 
bestigninger i alle vanskelighetsgrader. Så 
hvorfor ikke prøve et par av dem? Her venter 
spreke toppturer og vakre utsyn. Som for 
eksempel på Arnfinns favoritt-tind:

– Fra toppen av 7. Snytinden blir du 
nesten satt ut av nærheten til det ville 
Raudtind-massivet og det mektige Møysal-
massivet, sier Arnfinn. – Det er som om 
du kan ta på veggene og taggene der borte. 
Og som dempende kontrast har du utsikten 
mot Øksfjorden og Vestfjorden. Bare for å 
nevne noe…

Men før du kom så langt har du kunnet 
glede deg over vandring på Øksfjordheia, 
der den breier seg mellom Langvatnet (424 
moh) og vatn 584.

Klarer du å kare deg opp til Snytindhytta 
med full oppakning, er vel både 1., 2., 4., 
6. og 7. Snytinden innenfor rekkevidde 
med lett dagstursekk (du kan låne liten 
sekk i vedskjulet). Når det gjelder 3. og 5. 
Snytinden savner turlaget vederheftig infor-
masjon. Det går an å prøve, men her som 
ellers er det ingen skam å snu!

Nedenfor følger noen topptur-forslag 
med utgangspunkt i Snytindhytta, med de to 
letteste turene nevnt først. Merk at beskri-
velsen av rutene bare angir hovedretning og 
må tilpasses ute i terrenget. Her er mange 
kriker og kroker og ingen autostradaer. 

FØRSTE SNYTINDEN (769 M)
Ruta til den nordligste av alle Snytindan ble 
anbefalt og nedtegnet av Trond Løkke, og 
turfolk begynte å kalle den Trondtinden. På 
side 244 i «På tur i Vesterålen og Lødingen» 

finner du flere anbefalte ruteforslag til denne 
1. Snytinden inntegnet.

ANDRE SNYTINDEN (792 M)
Gå opp i skaret mellom 1. og 2. Snytinden, 
slik ruta er inntegnet på side 244 i «På tur 
i Vesterålen og Lødingen». Derfra følger du 
ryggen rett sørover til topps. Tilbake samme 
vei.

Holder du sammen turbeskrivelsene for 
1. og 2. Snytinden, ser du at 1. Snytinden 
kan bestiges som en rundtur med avstikker 
til 2. Snytinden.

STOR-SNYTINDEN (996 M)
Denne storesøstera i Snytind-rekka er blitt 
et attraktivt turmål for spreke fjellfolk både 
sommer og vinter. Anbefalt rute er innteg-
net på side 244 i «På tur i Vesterålen og 
Lødingen». I det siste partiet mot toppen 
er det en del løs grus og stein, så gå godt 
samlet dersom dere er flere i lag; da rekker 
ikke steiner som løsnes å få fart og skade folk.

Utsyn fra ruta mellom Snytindhytta og Djupfjorden. Helt til venstre 3. Snytinden (993 m), som har flere tagger, så den pyramideformede 
Stor-Snytinden (4. Snytinden, 996 m), dernest 5. Snytinden (850 m), 6. Snytinden (923 m), 7. Snytinden (912 m) og litt av Nordtinden (883 m). 
(Foto: Willy Vestå)

SNYTINDAN FOR ALLE
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SJETTE SNYTINDEN (923M)
Følg den merka stien sørover fra Snytindhytta 
til Sjettevasskaret (531 m). Derfra følges ryg-
gen sørøstover til topps. Tilbake samme vei.

SJUENDE SNYTINDEN (912 M)
Følg den merka stien sørover fra Snytindhytta 
forbi Sjettevasskaret (531 m) til sørvest-
enden av Langvatnet (424 m). Herfra sør-
østover mot Øksfjordheia. Fra cirka 550 moh 
legges kursen mer østlig. Fra cirka 700 moh 
følges ryggen sørøstover til toppen, 912 moh. 
Tilbake samme vei.

ALTERNATIV  
FOR VIDEREKOMNE:
Det kan synes fristende å gå videre fra top-
pen av 7. Snytinden til 6. Snytinden, og 
ned fra sistnevnte til Sjettevasskaret. I så 
fall må du gå tilbake nordvestover til cirka 
750 meter over havet, og derfra holde høy-
den 750–800 moh rundt Sjuendetinden (på 
nordsida) – inn mot bandet mellom 7. og 6. 
tind. Derfra følges ryggen østover til toppen 
av 6. Snytinden. Hele denne øvelsen mellom 
7. og 6. Snytinden forutsetter gode snøfor-
hold, dvs lite snø. I dette området samler det 
seg gjerne mye snø, og begynner du å rutsje 
ned på fonnene her, da kan det ende galt.

NORDTINDEN (883 M)
Nordtinden kunne godt vært den åttende 
Snytinden, der den ligger med sine snø-
fonner mot nord hele sommeren. Men 
Nordtinden er Nordtinden, og like fristende 
å bestige som hvilken som helst Snytind. Følg 
den merka stien sørover til Sjettevasskaret 
(531 m), og derfra følges foten av Nordtinden 
i rundt 500 meters høyde fram til vatn 518, 
gjerne omtalt som Det skjulte vatnet. Fra øst-
enden av vatnet legges kursen mot Sørvarden 
(770 m), og derfra nordover ut på heia. Etter 
cirka 300 meters vandring dreier du østover 
mot toppen. Tilbake samme vei.

WILLY VESTÅ

SNYTINDAN  
SVEVER
…timene før daggry mens det ennå er 
mørkt der nede i Djupfjorddalen, sve-
ver Snytindan som en rosenrød sky i det 
første skjæret av dag. (Arnulf Glad i «På 
hyttetur i Vesterålen», utg. 2006)

GA HYTTA NAVN
– Kristen Pedersen fra Blokken foreslo 
navnet Snytindhytta, og jeg slo til straks. 
Det kunne ikke bli annet, slik hyttetomta 
lå innrammet av disse praktfulle tindene. 

TROND LØKKE

DÅPEN
– Snytindan var greit nok som fellesbe-
tegnelse, men jeg savnet identifisering av 
tindene. Trond Løkke var ikke vanskelig å 
be, og i «På tur i Vesterålen og Lødingen» 
(side 244) kom alle med, behørig iden-
tifisert og navngitt på flyfoto tatt av den 
samme Trond. 

WILLY VESTÅ

NAVNESAK

Arnfinn Glad synes 7. Snytinden (912 
m) fortjener sitt eget navn, slik både 1. 
og 4. Snytinden har. Artikkelforfatter 
Willy Vestå kaster fram forslagene 
Øksfjordtinden, Langvasstinden og 
Sørtinden. Noen bedre? Send til willy@
blv.no.

SYNSPUNKTER
Har du synspunkter, nye turbeskrivelser 
og bilder knyttet til innholdet i denne 
artikkelen, så send til willy@blv.no.

Nordtinden og 7. Snytinden er blant 
Arnfinn Glads favoritter. 
(Foto: Morten Berg-Hansen)

Utsyn fra ruta mellom Snytindhytta og Djupfjorden. Helt til venstre 3. Snytinden (993 m), som har flere tagger, så den pyramideformede 
Stor-Snytinden (4. Snytinden, 996 m), dernest 5. Snytinden (850 m), 6. Snytinden (923 m), 7. Snytinden (912 m) og litt av Nordtinden (883 m). 
(Foto: Willy Vestå)

På tur ned fra 2. Snytinden. Løbergsdalstindan (969 m) oppe til høyre i bildet.  
Reinspelen (1118 m) bak til venstre. (Foto: Willy Vestå)
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En hytte til hytte-tur på barnas 
premisser har gitt mersmak for 
familien Aashamar Ediassen fra 
Sortland.
De hadde fra før hatt fine opplevelser på 
teltturer og overnattinger på Guvåghytta og 
Ingemannhytta. Medlemskapet i Vesterålen 
Turlag gjelder for alle landets DNT-hytter, og 
familien blinket seg sist sommer ut ei rute 
som er spesielt tilrettelagt for barneføtter.

– Vi skulle til Trøndelag i forbindelse 
med et bryllup, og hadde på forhånd fun-
net fram til rundturen som heter Barnas 
Naturverden i Rennebu kommune lengst 
øst i Trollheimen, forteller Edward Ediassen, 
som sammen med kona Siv Christel 

Aashamar og barna Henrik (10) og Mari 
(6) tok fatt på turen fra Heverfallsetra.

Sætra er en gård der det også drives kafé 
på sommeren, og dette er et vanlig start-
punkt for hytte til hytte-turen – selv om 
man kan velge rekkefølge selv, og om man 
vil besøke én, to eller alle tre hyttene som 
inngår i rundturen. 

Hyttene i Barnas Naturverden er ube-
tjente, og i vikingstil med laftet tømmer. 
Her er det ikke madrasser eller sengetøy, 
kun sengebenker langs veggene. Så husk 
liggeunderlag og sovepose! I midten av rom-
met er det en oppbygd bålplass. I tillegg fin-
nes det på hver hytte et enkelt kjøkken med 
gasskomfyr og det utstyret man trenger til 
å lage seg mat.

– Ungene syntes det var kjempespen-

nende å overnatte på vikinghytte. Selv om 
turen startet i regnvær, tok humøret seg opp 
etter hvert.

Første etappe var på et par kilometer 
fra Heverfallsetra til hytta ved Hevertjønna. 
Familien fra Sortland brukte ikke mer enn 
halvannen time på den. 

– Denne første delen av turen var hel-
lelagt med skiferstein som var kjempelett å 
gå på over myrene, sier Ediassen.

Neste etappe, til Damtjønna, var på 
tre-fire kilometer. Den siste hytta, ved 
Ramsjøen, fikk de ikke tid til denne 
gang. I stedet ble det tredje dag en etappe 
som tok dem tilbake til startpunktet på 
Heverfallsetra. 

– Vi hadde skiftende vær, men terren-
get var veldig lett å gå i. De høydemetrene 

Returen fra Damtjønna til Heverfallsætra tok cirka fem timer med lang matpause. Dette var den lengste etappen på turen, men med fin utsikt. 
(Alle foto: privat)

Med barna fra hytte til hytte: 

TID TIL Å VÆRE SAMMEN



På Ræk  2.17        11

vi tilbakela den første dagen var bare lett 
skrånende. 

Noen avstikkere opp på toppene ble det 
likevel tid til. Som opp på Ryphøa på 1022 
moh.

– Denne turen ga mersmak, og vi vil 
prøve å ta noen lignende turer senere. Det 
fine er at man får være sammen med ungene 
hele tida på en sånn tur. Det er ingenting 

annet som forstyrrer. De fikk også øvet 
masse på å lese kart. 

Det er mye der ute som gjenstår å opp-
dage, både hytter og nye naturområder. 

– Nå synes vi det er litt artig å begynne 
å samle på hytter. Det er mange som er greit 
tilgjengelig, også fra E6 som overnatting på 
turen når man reiser sørover, sier Edward 
Ediassen.

INGER MERETE ELVEN

Familien foran hytta på Damtjønna.

Deler av første etappe var steinlagt med skiferstein over myrene. Kano og redningsvester er tilgjengelig på Damtjønna.
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• Snytindhytta
• Turer med dyktige og lokalkjente turledere
• Medlemsbladet På ræk
• Vil støtte ei god sak
• Den store bredden, fra barn til senior
Dette er viktige grunner til at Gøril M. 
Johnsen og Kristin N. Larsen er medlem-
mer av Vesterålen Turlag.

Gøril og Kristin er blant de 883 sort-
lendingene som er med i turlaget. Hele 
8,5 prosent av befolkninga i Sortland er 
medlemmer, og ingen kommune nord for 
Dovre har høyere andel DNT-medlemmer. 
Vesterålen Turlag er som kjent tilsluttet Den 
Norske Turistforening (DNT).

Vi traff de to turkameratene på turlags-

tur til toppen av Trehyrna (620 moh) i Bø 
en godværsdag sommeren 2016. Nesten ett 
år etter ser de tilbake på turen med gode 
følelser. – Det var en flott gjeng å gå på tur 
med, og turlederne var dyktige, roser Gøril.

– Denne toppen hadde jeg ikke gitt meg 
i kast med hvis ikke turlaget hadde satt opp 
turen, sier Kristin.

De to arbeidskollegene drar gjerne på tur 
sammen. – Vi driver hverandre, sier Gøril.

Hun har vært medlem et par tiår, mens 
Kristin har omtrent halve fartstida.

– Jeg studerer turprogrammet hvert år 
når det kunngjøres, og merker meg turer 
jeg har lyst til å prøve. Jeg følger også med i 

avisannonseringa, og holder meg orientert, 
sier Gøril.

De to turkameratene går oftest på tur 
i sitt nærmeste turterreng, ikke minst på 
Steiraheia, men gjør seg gjerne kjent i resten 
av Vesterålen. Da er Vesterålen Turlag midt 
i blinken!

ANDRE KOMMUNER
Hadsel har 510 medlemmer i Vesterålen 
Turlag. Det er 6,4 prosent av befolkninga. 
Bø har 144 medlemmer, noe som utgjør 5,5 
prosent av befolkninga. For Andøy er tallene 
167 og 3,4. For Øksnes 139 og 3,0. Alle tall 
fra 2016.

WILLY VESTÅ

SORTLAND ER STØRST I NORD

LÆR I NATUREN
Trenger du støtte til en dagstur eller 
overnattingstur for barn og ungdom? 
Vesterålen Turlag vil bidra til å holde del-
takeravgiftene på et minimum, og en god 
medskøyt fra Nordland fylkeskommune 
gjør det mulig for turlaget å hjelpe. Støtten 

forutsetter at turen inngår i prosjektet Lær 
i naturen, som er turer med lav terskel, 
der enkel kunnskap om den nære naturen 
inngår: finne veien, tenne bål, oppdage 
kulturminner, skjell, stein, planter og dyr.
Turlaget kan for eksempel gi støtte til 
proviant, skyss og overnatting.

Vi har tidligere samarbeidet med frilufts-
grupper, idrettslag, skoleklasser og andre 
om tilsvarende prosjekter. Ta kontakt med 
Willy Vestå på epost willy@blv.no eller 
telefon 917 70 769 hvis du lurer på om 
dette kan være noe for deg.

Gøril M. Johnsen (foran) og Kristin N. Larsen på toppen av Trehyrna i Bø. Bildet er tatt mot nordøst, og bakerst til venstre skimtes Andøya. Bak til høyre 
de karakteristiske Bø-fjellene Bonnan og Hårkallen (Pikstauren). (Foto: Willy Vestå)
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Vesterålen Turlag ønsker vel-
kommen til topptur på Andøya. 
Dette er en ny turopplevelse 
som ikke har vært på turkalen-
deren før.

De tre toppene vi har plukket ut til denne 
turen er Måtinden ved Bleik, Børvågtinden 
med avgang fra Nøss, og til slutt Gavltinden 
som er et kjent turmål på Andøya sommer 
som vinter. Turen skal etter planen gå 8., 9. 
og 10. september. Overnatting er planlagt til 
Marmelkroken på yttersida ved Bø.

Vi starter med en flott ettermiddagstur 
til fantastiske Måtinden, avslutter dagen 

med felles måltid og flott hav og utsikt. 
Dagen etter pakker vi sekken på ny å begir 
oss mot Nøss. Børvågtinden skal da besti-
ges. Dette er ei flott vandring i et spesielt 
landskap, og en luftig tur utpå ytterste topp. 
Dette bare må oppleves, for det er fantastisk. 
Vi avrunder dagen på Marmelkroken med 
noe godt å spise og drikke.

Søndag skal majestetiske Gavltinden besø-
kes. Denne toppen er kjent for mange turgå-
ere både sommer og vinter. Turen opp byr 
på en utrolig utsikt, og fra toppen er det 
utsikt 360 grader.

Turen avrundes med felles mid-
dag på Andøy Friluftssenter innerst i 

Buksnesfjorden. Dette blir en flott avrun-
ding på en aktiv helg.

Vi karakteriserer denne helgen som kre-
vende med tre fjellturer på rappen. Fjellsko 
og vindtett jakke/bukse er relevant utstyr, 
samt ryggsekk med det du måtte ønske å ta 
med på tur. I tillegg kommer skiftetøy og 
lett dunjakke. Vi mener disse tre toppene 
viser oss vakkert og spennende turterreng 
og vil gi fine turopplevelser.

Vi setter en grense på 20 deltakere, 
inkludert oss turlederne.

Vi ønsker velkommen til høsttur på 
Andøya og nye spennende turopplevelser!

BENT RIBE OG JAN PAULSEN

TRE TOPPER PÅ ANDØYA
Måtinden. (Foto: Jan Paulsen)

Børvågtinden. (Foto: Bent Ribe)Fra Børra. (Foto: Bent Ribe)
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PÅSKEKAFÉ I EGEN STUE

UT PÅ TUR, ALDRI…
Regnbyger, lavt skydekke, vind… Hørt 
det før? Det var iallfall værrapporten fra 
turen på Storrapa og Svinfoten (817 moh) 
28. august 2016. De ni deltakerne som 
trosset været fikk en alle tiders turopple-

velse, her lengst nord på Hinnøya. Og i 
2017, nærmere bestemt søndag 27. august, 
gjør vi et nytt forsøk. Bildet er fra rasten 
cirka 350 meter over havet. (Foto: Geir 
Mellem Klæboe) 

Påskekafeen i Turlagsstua 
hadde i år åpent hele palme-
helga, og ellers alle dagene i 
påska. Værmessig var jo årets 
påske av de bedre, og mange 
blide gjester fant veien til 
Turlagstua for en matbit og 
sosial hygge.
Det er vanskelig å anslå hvor mange besø-
kende det har vært i og utenfor stua, men 
antall kokte kaffekanner forteller at trafik-
ken har vært bra! Spesielt hyggelig var det 
at Vesterålen Turlag kunne ta imot turfolket 
i egen stue denne gangen.

Et av de mange høydepunkt i år var 
utegrilling og skileikdagen 1. påskedag. En 
energisk guttegjeng med sans for god grill-
mat og skiaktiviteter fikk utfolde seg denne 
dagen. Det ble en suksess! Mange konkur-
ranselystne og ivrige barn og voksne meldte 
seg på både hopprenn og langrenn. Det var 
heiarop langs med løypa, og grillmat i alle 
varianter.

For å få til dette arrangementet over 
så mange dager, har vi vært avhengige av 
at folk stiller opp både før, under og etter 
kafedagene. Vi i arrangementskomiteen 
opplever at folk flest er positive og villig til 
å stille opp. Alt fra små barn til godt voksne 
har trødd til og servert velduftende mat og 
drikke og ellers sørget for at folk har følt seg 
velkommen til Turlagsstua.

I år fikk vi prøvd ut betalingsløsningen 
Vipps og bankterminal. Denne lettvinte 
måten å gjøre opp for seg fikk vi mange 
positive tilbakemeldinger på. Så, etter at 
påska er over og det smått begynner å våres 
i bakkan, kan vi se tilbake på et flott arran-
gement, takke for i år, og se frem mot neste 
års påskekafe. Vil du være med i dugnads-
gjengen til neste år er det bare å melde din 
interesse!  

CAMILLA LAUKSUND
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NAVN: Christian Bakken 
ALDER: 45

BOSTED: På Vangen på østsiden av 
Hadseløya, selvsagt med Vesterålens beste 
utsikt.

MIN ROLLE I VT: Prinsipielt er jeg en 
ihuga tilhenger av det gode, gamle dugnads-
arbeidet, og jeg tror ubetalt innsats har en 
egenverdi som vi skal ta godt vare på. Jeg 
bidrar litt i turlaget som turleder og styre-
medlem.

TURFAVORITT: Jeg har ingen favoritt-
områder, men har mange gode turminner 
fra Saltfjellet. Jeg har prøvd de fleste stier 
på Hadseløya, hvor jeg trives godt med å 
gå turer.

HVORFOR VÆRE MEDLEM I VT:  
Det beste med Vesterålen Turlag er at aktivi-
tetene er mange, lett tilgjengelige og varierte. 
Det gjøres et fantastisk arbeid med turpro-
grammet. Vesterålen Turlag er bra for den 
fysiske og mentale helsa.

Turfolk

Turmålet Reinøysundet i Øksnes kan ha 
to startpunkt, enten fra Sommarøy skole 
eller Att-Sommarøya.  Som dere nå skjøn-
ner ligger sundet mellom Sommarøy og 
Reinøya.   Jeg liker å benytte starten fra Att-
Sommarøya, i T. Liens vei. Den går først 
gjennom boligstrøk, og ut i god turvei til 
Øysanden. Da får vi både strand og sjø med. 

Vakre Prestfjorden ligger lenger ut mot 
Skogsøya. Turen følger sti, og er delvis lunna 
for å gjøre den tørr. 

Om litt tid er vi på turens høgste del, 
og den går nå vestover mot sundet. På 
hele turen er det god utsikt, og stien føl-
ger nå langs høyden på terrenget. Vi får 
utsikt til Skogsøya, og Smines med fjell fra 
Steinlandsfjord og vestover. Samt nordre del 

av Skogsøya, med hytter på tidligere boste-
der langs fjorden.

Før vi går ned til sundet, tar vi en kaf-
ferast opp på en høyde hvor også turbok er 
lagt i boks.

Herfra fortelles om forskjellige turer på 
sjø og land i tida hvor Skogsøya var kom-
munens senter. Reinøya har også historie 
som bosted som forteller om fiskerbondeliv. 

Jeg liker å gå denne turen for vakker 
natur, vidsyn til sjø, fjell og bosteder. Stien 
er i lågt terreng, uten anstrengende mot-
bakker.  

Velkommen med på tur den 13. septem-
ber! 

EDVARD E. KNUDSEN 

Min tur

UANSTRENGT TIL 
VAKKER NATUR

Edvard E. Knudsen (f.v.) ved Reinøysundet sammen med Oddny Larsen, Liv Martinsen, Hulda 
Nikolaisen og Torunn Knudsen. (Foto: Trond K. Johansen)

REKORDPÅSKE PÅ 
SNYTINDHYTTA
Det ble registrert rundt 200 overnattings-
døgn på Snytindhytta gjennom hele påska. 
Det er uten sammenligning ny rekord. I 
flere døgn var det over 30 gjester på anleg-
get, og på det meste overnattet 38 personer 
på hytteanlegget. Dog lå flere i de opptil fem 
teltene som var oppslått på tunet mellom 

hyttene. Det gode været må ta ære både for 
at det var så mange, og at det gikk så bra. Vel 
nok ble det trangt om saligheten i kjøkkenet 
når mat til så mange skulle tilberedes, men 
det var bare fornøyde, påskebrune fjes å se. 

TROND LØKKE

«Middag ute» fikk nytt innhold i påska på 
Snytindhytta. (Foto: Trond Løkke)
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Plakaten over har du nok lest om du har 
vært på en av utedoene til Vesterålen Turlag. 
Hvordan kan «noen» si at det ikke er tomt 
for dopapir? Eller stearinlys, ved og gass? 
Jo, fordi det på hver av hyttene våre er hyt-
tetilsyn som stadig teller over beholdningen. 
Sjekker det opp mot det som ble bestilt året 
før og sørger for at ny forsyning kan fraktes 
til hyttene før det går tomt. På Snytindhytta 
og på Trollfjordhytta skjer transporten av 
varer med helikopter en gang i året, eller 
annenhvert år avhengig av besøkstall. Og 
når det er så lang tid mellom «vareleverin-
gene» til de mest avsidesliggende hyttene 
bør beregningene av innkjøpene stemme! 
På Ingemannhytta kjøres gass og ved og 
slikt inn på vinteren med scooter, og til 
Guvåghytta kommer veden sjøvegen. 

Mye arbeid ligger som sagt bak planleg-
ging og bestillinger, men det er også arbeid 
når ved og slikt skal på plass. På Snytindhytta 
skjer dette under årets stordugnad i juni 
måned. Mye ved skal lempes ut av storsek-
ker og stables inn i vedskjul og under hytta. 
Det stemmer at veden varmer flere ganger. 
I tillegg den helga er det rundvask av vegger, 
senger, skuffer og skap. Og kremjobben over 
alle kremjobber utføres: utedoen tømmes.

Selv om det er tilsyn på hyttene våre som 
følger med og passer på, så er det viktig at 
alle besøkende tar ansvar for at hytta ser 

bra ut når de forlater den og gir beskjed til 
hyttetilsynet om det skulle være noe som 
mangler. Og ikke minst er det viktig at alle 
betaler for seg slik at vi får råd til å kjøpe 
inn toalettpapir og stearinlys slik at alt er på 

stell. All hyttedrift i DNT er basert på tillit, 
og tar vi godt vare på tilliten kan vi fortsatt 
nyte godt av veldrevne og flotte hytteanlegg.

RAGNA RENNA

HARDCORE HYTTEDRIFT

Slik ser det nye styret ut i Vesterålen Turlag. Fra venstre: Heidi Ellingsen (kasserer), Stine 
Bakkan og Willy Vestå (styremedlemmer), Trond Løkke (leder), Christian Bakken (styremed-
lem), Camilla Lauksund (sekretær), Berit Hansen (nestleder), Tor-Arne Vik (styremedlem) og 
Sølvi Mathisen (turkoordinator). (Foto: Ragna Renna)

NYTT STYRE I TURLAGET


