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Organisasjonen Lofoten Turlag 

I 2015 har følgende personer vært med og hatt ulike oppgaver i Lofoten Turlag: 

 

 Leder:   

Sigfús Kristmannsson,  Leknes,    tlf. 917 16 450,          

 

Styremedlemmer: 

Svenn Arne Gundersen  Leknes   tlf. 481 71 108           

Siri Nordbø     Svolvær,   tlf. 918 08 224     

Stig  Harnes     Svolvær,   tlf. 909 51 167   

Bjørn Harald Brenna   Gravdal,   tlf. 905 77 955          

Sverre Christoffersen  Ballstad,   tlf. 76 08 83 88             

Inger Gunvaldsen   Bøstad,    tlf. 909 44 281,              

 

Varamedlemmer: 

Kristian Nashoug,   Svolvær        tlf. 466 60 785   

Morten Mellqvist,   Ballstad,   tlf. 975 35 151  

Anita Larsen,    Fredvang,   tlf. 977 04 216,              

   

 

Valgkomité:    Tonje Østrem, Svolvær    

   Edvard Benjaminsen, Leknes  (leder) 

   Guri Winstad, Ramberg   

 

Regnskapsansvarlig: Adwice v/ Håvard Dahl,  Ramberg 

 

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

Nordbø  

 

Kalenderkomité: Knut Stensen, Haakon Christiansen, Sverre Gulbrandsen,  

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

 

Engelsk oversettelse: Gillian Ann McCabe 

 

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

 

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

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

Sigfús Kristmannsson 

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

 

Statistikk: 2015 2014 2013 2012 

Antall medlemmer **:    805    

Antall turer med turleder:   57 69 60 52 

Antall turdeltagere: 982 705 650 689 

Registrerte dugnadstimer*: 2780 3942 1139 3250 

Uregistrerte dugnadstimer:   -   - 500 + 500 + 

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

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

Overnattingsdøgn på hyttene: 1407 1064 1040 465 

Antall styremøter: 8 7 8 7 

Solgte kalendere: 1400 1250 1365 1124 

Solgte turbøker: 180 350 430 571 

*Registrerte dugnadstimer for 2012 og 2013 inkluderte bare dugnadstimer på Nøkksætra.  Timetallet for 2014 og 

2015 inkluderer alle dugnadstimer. Som for eksempel styrearbeid, merking, hyttetilsyn etc.  

** Medlemstallene er endret til antall medlemmer på slutten av hvert år 

 

Styremøter: 

Styret har jobbet med den vanlige driften av turlaget som innebærer turer, kalendere, turbok, 

generell drift av Munkebu og Selfjordhytta og Nøkksætra. Fortsatt drift og utvidelse av Barnas 

Turlag, kvisting og merking av stier og ny DNT-hytte på Vestvågøy er også prioriterte oppgaver.  

Disse rapporteres fra under egne aktiviteter.  

Styret fikk på forrige årsmøte fullmakt til å utrede og vurdere om man skulle ansette noen i en 

delstilling for å administrere kontoret på Leknes.  Fra og med 1.september er Svenn Arne 

Gundersen ansatt i 30% delstilling i en toårs prosjektperiode.  Styret evaluerer fortløpende om 

stillingsstørrelsen er tilstrekkelig for de oppgavene som skal utføres.   

 

Turer: 

I 2015 ble det arrangert 69 turer inkludert Barnas Turlag og seniorturer.  I snitt har det vært ca.12 

deltagere på hver tur.  Det var 12 turer som ble avlyst av ulike grunner som vær og sykdom hos 

turleder.  

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

hver tur.  Oppstart av Barnas Turlag på Vestvågøy har også vært en stor suksess med mange 

turdeltagere på de arrangerte turene.   

Årets utenlandstur var en 7 dagerstur til Dolomittene med 14 deltagere. 

 

Hyttedrift: 

Munkebu 

Munkebu har vært åpen nesten hele året. Det ble på nytt funnet et knust vindu i høst, og dette 

måtte skiftes.  Det var ingen andre skader på hytta.   Det har vært en jevn strøm av 

overnattingsgjester, og totalt er det registrert 400 overnattingsdøgn dette året.  Til tross for at 

nøkkelen har vært på turistinformasjonen på Reine har LT utfordring med at gjester ikke 
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registrerer seg og gjør opp for seg. Problemet er tatt opp på regionsmøte og landsmøte, 

men det er ikke kommet til noe gode løsninger på hvordan man kan få bukt med dette.      

 

Selfjord. 

Det er registrert 595 overnattingsgjester i Selfjord.  Det har vært vanlig DNT-nøkkel på begge 

hyttene der, men tilsvarende som på Munkebu oppleves det at folk ikke gjør opp for seg, verken 

økonomiske eller rydding, så det blir nå innført egen nøkkel også på Selfjordhytta. 

Renoveringsarbeidet som var planlagt på Selfjordhytta er nå satt i bestilling, og det vil bli utført 

renoveringsarbeid for ca. 100 000 kr i løpet av våren 2016.    

 

Nøkksætra. 

Nøkksætra består av en overnattingsdel som er låst med vanlig DNT-lås, og en dagsturdel som er 

åpen for alle.  I 2015 var det registrert 437 overnattingsdøgn ( 29 barn, 106 skoleelever og  302 

voksne) og  172 registrerte dagsbesøk.  Dessverre sliter vi med en del manglende betaling for 

opphold, idet betalingsprosent ligger på bare ca. 85 % i 2015. Det vil derfor bli innført egen 

nøkkel også for Nøkksætra i 2016 der en må betale på forhånd for å få ut nøkkel. 

Dessverre plages vi også en del med at dagsturbesøkende og turgåere i området tar for seg av 

veden som er lagret under hytta, og som er beregnet på de som overnatter. Dette medfører at vi 

i 2016 vil lage en låst grind for veden slik at bare er de med nøkkel som får tilgang til veden. 

Av større arbeider er vannslangen nå lagt fra fossen og bort til hytta (ca 300 m) og planen er at 

man til sommeren kan koble opp slik at det blir rennende vann tilgjengelig ved hytta. Båten som 

ble kjøpt og bragt opp til hytta høsten 2014, ble tatt i bruk i 2015. 

Det ble registrert 186 dugnadstimer på Nøkksætra i 2015, inklusive tilsyn. 

 

Barnas Turlag. 

I 2015 var det planlagt 13 turer for avdeling Vestvågøy.  De har hatt et snitt på 20 deltagere pr tur 

og har bidratt mye til at turdeltagelsen har gått opp slik den har fra i fjor.  

Det tas sikte på å få ny giv i Barnas Turlag også i Vågan og 2016 vil være et prosjektår for å få en 

gruppe oppe å gå der.  

 

Prosjekter Vågan  

Lofoten Turlag har vært med og delfinansiert klopping av stien mellom de to kraftstasjonene ved Store 

Kongsvann i Kabelvågmarka: Kongsfossen og Kongsmarka Kraftstasjon, en strekning på vel 3 km. Selve 

arbeidet skjer i regi av Kabelvågmarkas venner, og arbeidet forventes ferdig i løpet av 2016. 

Gjennom tilskudd fra Nordland Fylkeskommune er turlaget også involvert i klopping av tursti langs den 

gamle skiløypa i Hans-Meyer dalen ved nedre Svolvær-vann. Denne løypa vil både sørge for 

sammenhengende tursti/veg rundt hele nedre Svolværvann og knytte forbindelse fra området ved 

slalombakken og fram til kloppinga som ble gjennomført langs øvre Svolværvann i forbindelse med 

bygging av Nøkksætra.   Ca 1/3 av prosjektet ble gjennomført i 2015, og det søkes i 2016 om 

fullfinansiering av prosjektet fra tilsvarende midler gjennom Nordland Fylkeskommune. 
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Prosjekter i Vest-Lofoten 

Lofoten turlag har jobbet med stiprosjekter på yttersida av Vestvågøy de siste årene. Løyper mellom 

Saupstad, Borg, Unstad og Eggum er med i prosjektet. Dette er gjort i samarbeid med Vestvågøy 

kommune, grunneiere og lokale interessenter. Alle løyper er gått, skiltplan laget og infotavler lages. Alt 

blir satt på plass før sommeren 2016. 

 

Vi har også deltatt sammen med Moskenes kommune om skilting g av løyper fra Sørvågen til Munkebu, 

Tindstind og rundt Sørvågvatnet, og sammen med Vestvågøy kommune om skilting fra Storeidøya til 

Haugheia, Gravdal og Leknes. 

 

Alle prosjekter har fått støtte fra Gjensidigefondet, Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune 

(prosjekter på Vestvågøy). 

 

 

Andre aktiviteter. 

Medlemmer fra styret i Lofoten Turlag har deltatt på landsmøte i Harstad i juni, styreledermøte i 

Sandefjord  og regionsmøte i Mo i Rana. 

   

Turledersamling i mars og november: 

Styret har arrangert to turledersamlinger i 2015.  Samlingen i mars ble en kombinasjon av sosial 

samværet og temaforedrag for aktuelle tema i forbindelse med det å være turleder.  På dette 

tidspunktet var årets turkalender allerede lagt, slik at dette var ikke et tema der. 

På turledersamlingen i november var derimot hovedtema turprogram for 2016. De aller fleste 

turene ble fastsatt allerede da med forslag til turledere og datoer. Intensjonen er at turlaget 

arrangerer turledersamling hvert år på senhøsten for å legge neste års turprogram.   

På begge samlingene var det ca 20 turledere som deltok, en deltagelsesprosent vi er svært godt 

fornøyd med. 

 

Samarbeid Lofoten Friluftsråd. 

Lofoten Turlag har hatt flere møter med Lofoten Friluftsråd, blant annet om merking og skilting 

av stier.  Vi ha kommet med innspill Vegvesenet i forhold til parkeringsplasser og vært med på 

gjennomføring av arrangementer i forbindelse med Friluftsåret 2015.  Sti til Reinebringen er ett 

av prosjektene der LT stiller med kompetanse i forhold til turstier.  

LT er også med i fagutvalg for naturbasert opplevelser som arbeider med Friluftsforskrift for 

Lofoten. 

 

Medlemsmøte og foredrag. 

I november arrangerte LT et foredrag med Stein P. Aasheim.  Det var bortimot fullt i aulaen på 

den videregående skolen hvor foredraget ble holdt, og de som møtte fikk et engasjerende og 

flott foredrag om ulike ekspedisjoner og det å være «til stede». 
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Lofoten Turlag i tiden framover. 

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

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

Lofoten Turlag sine hjemmesider.   

 

 

Styret takker: 

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

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

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

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

bidrar til at turlaget kan eksistere.  

 

 

 

 

 

Lofoten Turlag 

27.februar 2016  

 

Sigfús Kristmannsson   Stig Harnes  Svenn-Arne Gundersen      

  

Inger Gunvaldsen   Anita Larsen  Kristian Nashoug   Sverre Christoffersen 

 

Bjørn Harald Brenna  Morten Mellqvist  Siri Nordbø   


