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HEI IGJEN!

Et år er på hell og nye utfor-
dringer og turgleder står for 
tur i 2017. I DNT er det slik at 
hvert år har et tema. 2016 var 
det Familieåret, hvor familie-       
medlemskapet ble lansert.                  
Dette ble en suksess med 
mange innmeldte familier.

2017 er Kunnskapsåret. Hovedfokuset er 
å få kunnskap om friluftsliv  ut til hele 
folket. Kunnskap om våre turperler, vårt 
kurstilbud og ikke minst kunnskapen om 
og opplæring i friluftsliv.

Mange av våre turperler ligger på 
UT.no, og fra mai lanseres DNT Sjekk 
UT. Denne appen skal bidra til at flere 
vil finne frem til nye turmål i hele Norge.  
Her lokalt vil mange av turene som er  
beskrevet i våre to turbøker være repre-
sentert i Sjekk UT.  Følg med, for dette 
blir spennende!! 

For at alt dette skal skje, er det mange fri-
villige i HT som legger ned mye arbeid, 
sammen med de ansatte.  

Så er det spennende om det blir en fin 
skisesong i fjellet, ikke minst på  Olalia 
Fjellstove.  Hyttene er nå satt i stand etter 
høstsesongen og er klar for ny vinter med 
stor aktivitet, gode tilbud i kafeen og fine 
opplevelser sammen.

Høstdugnaden på alle HT sine hytter 
er nå gjennomført og opptellingen viser 
stor økning i besøket.  Dette gleder oss! 
Takk til alle hyttevakter som gjennom  
sesongen har passet på at alt er på stell.  
HT får gode skussmål for den fine  stan-
darden dere holder på hyttene!

Vedlagt dette bladet finner dere også 
et rikt og mangfoldig turprogram, som 
turkomiteen har komponert.  Min opp-
fordring er å bruke dette flittig. Bli med 
på tur!

Utfordringen neste år er ungdoms- 
arbeidet. Dette må nå omorganiseres,      
- vår dyktige ungdomsarbeider Christoffer 
Oftedal slutter ved årsskiftet.  Takk for 
flott innsats Christoffer!

Så til slutt en oppfordring til alle: Bli med 
på Haugesund På Langs, som arrangeres 
den 30. april 2017.  Det er en flott tur på 
fjellryggen fra Skogland i nord til Ragla-
myr i sør.

Karl Andreas (Kalland) Knutsen
Styreleder

GOD JUL OG 
GODT NYTT ÅR

Grantrær provoserer mange, det hører jeg ofte på turer med Turistforeningen.                          
Ole Jakob Olsen fra Troms har skrevet et dikt om dem i «Mi barndomselv» 

Mvh Anne Rees Halvorsen

DIKT

PLANTAGRAN
Som unga når vi var i skogen,
blei Breiveien ofte gått,
og skogen var åpen og ryddig,
man hadde ´kje granskogen fått.

Men så kom det andre tider,
med planting av fora og gran,
og granplanten liten, uskyldig,
blei treet tel selveste Fan.

Det budskapen beita om somran,
er skogbotnen svartbrent og dau,
her rår det ei evig skjømming,
det finns ikkje beite førr sau!

Gud være meg syndar nådig!
Eg gjekk meg fullstendig fast,
eg prøvde å Breiveien følge,
men granskogen stoppa meg kvast!

Den helvetes plantagrana!
Gud gje ho førrsvann i ei fart,
så skogen igjen blei den gamle,
og folk slapp å gå etter kart!
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LEDER

HT-NYTT
Haugesund Turistforening
Postboks 432,
5501 HAUGESUND
Besøksadresse: Strandgt. 171, Bytunet
Telefon: 52 71 53 11
Internett: haugesund.dnt.no
E-post: haugesund@dnt.no

Åpningstider Butikk/Tur-info
Man.–fred.: 10–14. Torsd. 10–18. Lørd. STENGT.

Daglig Leder: 
Rolf Svendsen
E-post: rolf.svendsen@dnt.no

Tur-/hytteinformasjon: 
Rolf Erik Svanberg
E-post: rolf.erik.svanberg@dnt.no

Aktivitetsansvarlig: 
Audhild Sannes
E-post: audhild.sannes@dnt.no

Aktiviteter for barn og unge: 
Christoffer Oftedal
E-post: christoffer.oftedal@dnt.no

Olalia Fjellstove: 
Anne Marie Vik
E-post: anne.marie.vik@dnt.no

Opplag: 4500
Trykkeri: Haugesund Bok & Offset

Redaksjonskomite:
Lisbet Kallevik
Grethe Paulsen Vie
Anita Sælevik
Per Qvale
Per Sigurd Velde

Styreleder:
Karl A. Knutsen

Styremedlemmer:
Inger Kallevik Haavik
Roald Bø
Jan Fredrik Meling
May Britt Vihovde
Rolf Børseth
Kjetil Nordstrøm

Varamedlemmer:
Unni Vestre
Per Sigurd Velde

Leder undergrupper:
Ungdomsgruppa: Helene Børseth
Barnas Turlag: Merete Ree
Seniorgruppa: Paul Bernhard Postvoll
Fjellsportgruppa: Kjetil Kvåle

Sauda Turlag: Anne Grethe Lindseth

Etne Turlag: Solvor Grønstad

 
Kontingentsatser 2017:
Familiemedlemskap                                               Kr.     1180,-
Hovedmedlem                                                         Kr.      660,-
Ungdom (19–26 år)                                                Kr.      340,-
Honnørmedlem (67 år og oppover)                     Kr.      510,-
Livsvarig medlem (25 ganger hovedmedlem)      Kr. 16 500,-
Barnemedlem (0–12 år)                                         Kr.       125,-
Skoleungdom (13–18 år)                                       Kr.       205,-
Husstandsmedlem
(til hoved-/ student- /honnør-/ livsv. medlem)   Kr.       330,-
Portotillegg for medlemsblad (utenfor Norge)   Kr.       100,-
Tillegg for å få DNTs årbok innbundet                 Kr.         50,-

INNHOLD

Foto forside: Ragnhild Haugse
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LITT STØLSHISTORIE
Tilgang til støler og fjellbeite var helt 
nødvendig for at gardene skulle klare å 
fø buskapen sin. For mange av gardene 
på vestsida av Sørfjorden, som hadde 
Folgefonna som nabo, var det knapt med 
stølsland.  Gardene Kambestad og Måke-
stad brukte stølen Bosvatn (opprinnelig 
Botnen) som ligger ca 660 m.o.h. øverst 
i Krossdalen. En lang rekke grensetvister 
og bruk av beiteland viser at stølen i Bots-
vatn hadde stor betydning.  Reisete brukte 
også buførevegen til stølen i Dravladal.

Etter sagnet skal Bosvatn fra              
gammelt av ha tilhørt garden Brattabø, 
mens det skal være skriftlige kilder på at 
den i sin tid tilhørte garden Kopre. Det 
er ikke kjent når Kambestad og Måkestad          
begynte å bruke stølen, men Lars O. Bleie 
viser til at stølen ved Botsvatn er nevnt i 
et dokument fra 1592.

Dagen før buføring gikk mennene all-
tid opp Reisetelia for å rydde vegen for 
stein og for å se om snøfennene holdt.  
Buføringa startet i firetida om morgenen. 
Kløvhestene gikk alltid foran, og i Brat-
tefonnkleivane måtte de ofte spa trinn i 

snøen for at dyra skulle komme fram. 
De hadde spader uten skaft liggende 
under en hidler i kanten av fonna. Kløv-
støtta ble brukt som skaft på spadene.  
Vi    finner fortsatt rester av spadene 
under hidleren.

Beitetida på Bosvatn var 6 til 9 uker. 
På stølen ble det kinnet smør, kokt 
prim og laget gammelost.  Det gikk mye 
ved. Lars O. Bleie forteller at de hadde 
leiefolk til å hogge ved, men budeiene 
hadde den tunge plikten å bære veden 
til støls.  Etter ca 4 uker hadde budeiene 
kokt så mye prim at mannfolka måtte 
komme med kløvhest for å frakte den 
til bygda.

Den 10. september var det alltid bu-
føredag hjemover. Smør, ost og prim ble 
kløvet ned en dag eller to i forvegen. 
På buføredagen startet de fra Bosvatn 
i sjutida. Ved den flotte sitteplassen                        
Sofaen tok de en kort hvil og lot buskapen 
beite. For å unngå at kopperkjelene som 
de brukte til ysting på stølen, ble stjålet, 
fraktet de disse med på hesteryggen. Ved               

Brattefonnvarden gjemte de kjelene under  
Kjelaheldren ved å lø stein over dem.

Den siste gang det var buføring hjem 
fra Bosvatn var den 10.9.1940. Det røk da 
opp til uvær, med vind, snøkav og dårlig 
sikt. Ved Fårvana var to kyr så nedkjølte 
og svekket at to mann ble sendt tilbake 
til stølen for å hente åklær å dekke dem 
med. Men de to kyrne ble liggende avkref-
tet igjen og måtte dagen etter nødslaktes. 
Etter dette ble det slutt på buføring hjem 
over fjellet om høsten.  Hjemturen gikk 
nå ned Krossdalen og med båt fra Jondal. 
Det gikk fortsatt en del bufører over fjellet 
til Botsvatn om våren, men all buføring 
om høsten gikk etter dette med båt. Siste 
året for stølsdrift på Bosvatn var i 1959. 

Det går også en eldgammel pilegrims-
veg fra Krossdalen til Reisete. Øvre Kross-
dalen Grendalag og Vikebygdkrinsen 
har samarbeidet om å få merket denne           
vegen. Den starter litt lengre nede i Øvre 
Krossdalen enn Buførevegen og følger en 
annen trase fram til de to vegene kommer 
sammen øverst i Reisetelia. 

Tekst og foto : Per Qvale

BUFØREVEGEN 
BOTSVATN – REISETE

Buførevegen mellom Botsvatn i Øvre Krossdalen (Jondal) og Reisete i Ullensvang ble offisielt 
åpnet den 17.9.2016. I forbindelse med åpningen arrangerte Kvinnherad Turlag og Odda og                   
Ullensvang Turlag fellestur langs Buførevegen med ca 70 deltakere i flott sommervær.

4     HT-NYTT 2-2016  HT-NYTT  2-2016     5    

BUFØREVEGENBUFØREVEGEN



ISTANDSETTING              
OG MERKING AV            
BUFØREVEGEN
Buførevegen skal ha tradisjoner tilbake 
til 1200-tallet og er et automatisk fredet 
kulturminne. Buførevegens venner fikk 
omkring 2010 kartlagt den gamle buføre-
vegen.

Da Pilegrimsvegen kom med i           
Verdiskapingsprogrammet for Folge-
fonna nasjonalpark, søkte Buførevegens 
venner om også å få inn Buførevegen i 
prosjektet, da de to vegene er sammen-
fallende innenfor nasjonalparkområdet. 
Dette ble godkjent, og med økonomiske 
tilskudd fra en lang rekke firma og offent-
lige instanser, ble det avtalt at sherpaer 
skulle utføre arbeidet på vegen. 

Sherpaene arbeidet i 2012-2014 i   
Reisetelia og i 2015 og 2016 i høgfjellet 
mot Botsvatn. Den delen av Buførevegen 
som går i Reisetelia ble offisielt åpnet i 
2014. Etter ca 6.600 timers sherpaar-
beid er nå hele Buførevegen ferdig og ble 
som nevnt offisielt åpnet den 17.9.2016.   
Sherpaene har gjort et meget impone-
rende arbeid i et barskt fjellområde.

TUREN
Det er kjøreveg (bomveg) fra Jondal opp 
Krossdalen til Bosvatn. Vegen fram til 

Bosvatn ble opparbeidet i forbindelse 
med kraftutbygging i perioden 1969 – 
1974. Det er opparbeidet parkeringsplass 
nær Bosvatn.

Turstart var fra Bosvatn, som ligger ca 
660 moh. Distansen er beregnet til ca 17 
km, og det må beregnes en gangtid på ca 
7-8 timer en veg.

 Vi går i jevn og god stigning i østlig 
retning oppover Bosvatnlia. Store deler 
av stien har fått flotte trapper og steinset-
tinger.  Langs hele løypa er det satt opp 
flotte, høye og godt plasserte retnings-
varder.  Noen av vardene er gamle, men 
de fleste er satt opp av sherpaene i forbin-
delse med opprustning av vegen.  

Buførevegen går på vestsida av 
Jonstein, ned Jehovakleivane og forbi 
Øvste Skarvabotn.  Deretter opp Bratte-
fonnkleivane mot Kjelavarden. Ved For-
vana  krysser vegen en bekk og går videre 
i jevn stigning mot snøfennene og var-
dene på Klokkarane. Den høyeste varden 
her er også turens høyeste punkt med 
1422 moh. 

Området her er åpent, nakent og vege-                                                                                        
tasjonsfattig høyfjell, som er preget av at 
Folgefonna ligger rett sør for buføre-ve-
gen. Det er lett å skjønne at det blir tøffe 
turer over fjellet i dårlig vær.

Fra Klokkarane går vi slakt nedover 
til varden på Reiseteeggjet, ca 1200 moh, 
med fantastisk utsikt til Sørfjorden. Vi 
har også flott utsikt mot Folgefonna i sør. 

Straks etter at vi har krysset Bleie-
elva, møter vi Pilegrimsvegen som herfra 
går i samme trase som Buførevegen til         
Reisete. Bratt nedstigning i Reisetelia, 
med flotte steintrinn og steinsettinger. 
Turen ender på Reisete ca 300 moh, et-
ter en  samlet nedstigning ca 900 høyde-
meter.

Turen anbefales på det varmeste.  
Men husk at terrenget er krevende og  
turen bør fortrinnsvis gås i fint vær. Godt 
utstyr og kart og kompass er en selvfølge.

Kilder:                                                        

Bleie, Lars O. Stølen Bosvatn i soge 
og tradisjon. I: Vikebygdkrinsen. 
Stølsoga vår (2007) s. 68 – 77                                           

Buførevegens venner. Div. videoopptak. 
https://www.facebook.com>videos:                                                                
Isklar presenterer: Buføre-
vegen. youtube.com                                                                   

Stormyr. Pilgrimsvandring Krossdalen – 
Reisete. Hardanger folkeblad 30.7.2004            

Syse, Trygve D. Opning av Buføreve-
gen. Hardanger folkeblad 20.8.2014

EN KLASSIKER
I SEKKEN
Sekken er pakket og klar med regntøy og sokkeskift, men har du husket å ta med en bok ? Mange av 
oss finner tid til litt lesing på tur, enten det er i hytteveggen, på sofaen, eller i teltet før leggetid.

Det er fort gjort å ta en av de bøkene som 
er lettest tilgjengelig. Vi velger gjerne 
den boken som står nærmest   kassen i 
dagligvaren eller i sjokkselgeren i bok-
handelen. Den som vi har hørt om. 
Den som var anmeldt sist eller som var 
en snakkis i vennegjengen eller rundt 
lunchbordet. La oss slå et slag for noen av 
de bøkene som ikke står nærmest kassen, 
de som kom fra besteforeldre eller som 
var månedens bok i bokklubben en gang 
på 1960 tallet. De titlene som verken når 
dagens bestselgerlister eller kulturredak-
sjonen i nettavisene. La oss se om vi kan 
fylle sekken med noen reale klassikere.

Jeg har min egen lille fjellitterære 
bokhylle. En seksjon inneklemt blant 
krim, fag, selvrealisering, Ulysses og     
andre saker jeg aldri kommer gjennom. 
Jeg elsker ryggene, noen gamle og skinn-
innbundne, andre nye og glatte - men nå 
er det innhold det skal handle om. 

Her kommer et knippe fantastiske 
bøker, som er lette å overse når man lar 
fingrene fare bortover bokhyllens rygger 
på jakt etter litteratur for turen. Jeg har 
valgt ut tre bøker fra hyllen, en lettbeint 
og humoristisk, en kraftfull og en even-
tyrlig bauta. La meg begynne i den humo-
ristiske enden.

ALF B. BRYN SIN «TINDER OG BAN-
DITTER» ble første gang utgitt i 1943 
og er av mange regnet som en klassiker 

i norsk fjellitteratur. Det er rett og slett 
en utrolig morsom og fascinerende bok, 
nesten som en herlig endeløs røverhis-
torie rundt kveldsbålet. Åpningen er 
legendarisk, hør bare her: ” Nokså sent 
utpå aftenen en augustlørdag i 1909 hang 
jeg i tauet nedover sørsiden av «Gross 
Ruchen». Jeg hang med hodet ned en 
6-7 meter under toppeggen. På den an-
dre siden av eggen – omtrent like langt 
nedover styrtningen på nordsiden – hang 
Max van Heyden van de Slaat. Skrevs 
over eggen like bak oss satt George som 
var bundet i samme tau.”  En utrolig his-
torie, formidlet med rikelige doser av 
kløkt og humor. Les den og la deg fasci-
nere samtidig som latteren aldri er langt 
unna.

Neste bok er Finn Alnæs sin kraftige og 
oppsiktsvekkende debutbok fra 1963, 
«KOLOSS». Kjempen Brage Bragesons 
beretning om eget liv. En dramatisk for-
telling om et kraftfullt liv, rett og galt og 
ikke minst en urokkelig vilje midt i den 
norske fjellheimen. En bok om mange av 
livets store temaer, pakket inn i sjø, fjell, 
storm og stille. En kraftig leseopplevelse 
som absolutt nytes best på tur og i litt 
uvær.. det gjør den bare bedre. 

Til sist, kanskje den beste av mine bok-
rygger. Den fingeren alltid stopper ved, 
den som jeg aldri går forbi uten at et 
minne flyr forbi på netthinnen, det hjel-
per ikke om jeg har lest den før, det hjel-
per ikke om jeg har den i flere utgaver for 
til enhver tid å ha den tilgjengelig. Mine 
to barn og jeg har lest kapittelet om når 
Dale og Ingstad forlater hytten ved elg-
sjøen utallige ganger og det ender stort-
sett med en liten tåre i øyekroken. Vi har 
formelig kjent lukten av stekt beverhale 
uten noen gang å ha vært i nærheten av 
en. Mange vil kanskje nikke anerkjen-
nende - jeg snakker selvsagt om Helge 
Ingstads «PELSJEGERLIV - BLANDT 
NORD KANADAS INDIANERE» før-
ste gang utgitt i 1931. Sakføreren som 
bryter med det konvensjonelle livet og 
reiser til Canada for å leve som pelsjeger. 
En eventyrlig beretning om opplevelser, 
samhold, respekt og ydmykhet. En bok 
som har inspirert utallige eventyrere 
og friluftsfolk gjennom generasjoner. 
Mange av oss vil antagelig kjenne noe, 
et eller annet sted langt inne i oss, når 
vi leser tekster som, «Her er min kano, 
mine garn, min bøsse og mine hunder. 
Skogen og vannene står til min rådighet. 
Jeg sitter i skjorteermene foran teltet og 
føler meg som en milionær.» -Måtte den 
fortsette å inspirere generasjoner av både 
nye og gamle fjellfolk.
                God tur, og god lesning.
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Tekst og foto : Per Sigurd Velde
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Etne Turlag arrangerte atter ein gong jentetur,Trodla-Tysdal og Skomakernibbå, kva og kor er dette? 
Etne Turlag la jenteturen til Hjelmeland i oktober i år. Hjelmelandsheiene skulle utforskast og kva  
er ikkje då meir naturlig enn at Evy Hus i Etne Turlag, som opprinneleg kommer i frå Hjelmeland, 
er kjentmann for 25 damer på tur. Saman med Marit Solheim arrangerte disse to damene en super 
tur i regi av Etne Turlag.

Om overnattinga og maten om kveldane  
innebar 3 retters måltid på Hjelmeland 
Spa hotell, så gjekk resten av turane de 
to påfølgjande dagane i DNT ånd. Det 
var bakke opp og bakke ned, passering 
av nedlagte småbruk, langs juv i smale 
kløfter til landskapet opna  seg opp da vi 
kom til Trodla-Tysdal som var vårt turmål 

på laurdagen. En tur som tok ca. 2,5 ti-
mer frå parkeringsplassen på Kleivaland 
(265moh ) Turen gjekk på grusvei eit 
stykke før ein går over i bru  og fortsetter 
på sti, etter ei stund er det opp den bratte 
kløvabrekka, på sti vest  for Kløvatjernet. 
Mei  såg då over til Kløv tidligare hus-
mannsplass som blei frå flytta i 1962. Fin 

sti oppover til høgste punkt på turen 425 
moh. Her hadde me ein liten matpause 
før  turen gjekk  bratt nedover mot den 
vakre Øyafossen. Stien går vidare under 
Øyahidleren, passerer Dommedagsstei-
nen og ned til Trodla-Tysdal (67 m.o.h). 

Ein smak av luksus å komme til Sta-
vanger Turistforening sin hytte i Trodla-
Tysdal der vertinna serverte 25 svoltne 
damer varme rundstykke, og dertil tilbe-
hør i en god og varm hytte.  

Trodla-Tysdal er Rogalands mest av-
sidesliggande gard i drift. Gardshuset 
er bygget ca  1700, og er et av Hjelme-
lands eldste hus.  Navnet Trodla-Tysdal 
er «smør på flesk» og betyr «trolltusseda-
len» etter elva Tussa(trollelven).  Trodla-
Tysdal  var i perioden 1700 til 1911 delt i 
2 bruk, og der var to husmannsplasser og 
til saman sju stølar. På det meste i 1883 
budde 28 personar der. Trodla-Tysdal er i 
dag eit bruk og er open hele året. Me star-
ta i frå Hagalid i lett overskya vær, gjen-
nom et gardstun, fulgte en enkel grusvei 
innover. Her var det landlig og fint med 
vatn og fjell rundt oss. Me fortsette oppo-
ver til me nesten var på 500 moh. Her 
var det ein flott utsikt og Linda Viken  
forklarte kva me såg.  På godt merka sti 

ETNE TURLAG ETNE TURLAG

JENTETUR TIL HJELMELAND

oppover til Øksnafjellet var det nokon 
som fekk litt problem med høgdeskrekk, 
men alle kom seg opp. Linda Viken hjelp-
te til med alle som trengte det. Snakka 
om det eine og det andre slik at ein fekk 
litt anna og tenkje på.  På Øksnafjellet 
er det ein postkasse som man kan skrive 
seg inn i og også få seg litt informasjon 
om ein ville det. Fint og lett terreng vi-
dare, der me heile tida hadde flott utsikt.                               
Etter en liten matpause gjekk turen            
vidare forbi eit juv(Ullsjuvet) der var det 
ganske så  bratt ned.  

Liten stigning etter me hadde passert 
juvet, var det ei nibba som noen av oss 
gjekk ut på, der det er ca 700 m rett ned.  

Etter en fotoseanse her gjekk me siste 
stykket opp til Skomakernibbå, der var 
det ikkje alle som ville ut på kanten og sjå 
ned/bort på nibbå. Det har vert folk utpå 
der, det viser alle vardane som er der 

«Sagnet fortel at ein omvandrande sko-
makar var dømt til døden. Han skulle bli be-
nåda på ein betingelse av at han skulle sitta 
på nibbas yttarste spiss og sy ferdig et par 
sko. Han kravlet seg utover den smale eggen 
og begynte arbeidet. Da han skulle ta ham-
maren og slå siste nagle, fikk han øye på et 
brudefølgje som rodde utover fjorden under 

ham. Han ble så svimmel at han mista ba-
lansen og styrta utfor og forsvann i avgrun-
nen. Derav namnet Skomakarnibbå. Det 
er sagt at den skal ramle ut i fjorden når 7 
systre som gifter seg på same dag, ror utover 
fjorden.»

Me gjekk same vei tilbake og alle var 
einige om at dette hadde vært en spekta-
kulær tur.

På Hagalid hadde me bestilt oss lunsj, 
der fekk me servert elgsuppa kokt på øl, 
denne var både spesiell og god. Til drikke 
kunne me kjøpa lokalt laga eplesider. Det 
var også kunstutstilling der det var mulig 
å handle om man ville det. Her var det 
malerier, kort, smykker etc.

Tekst og foto:  Marit Solheim og Elisabeth Lothe Nervik



 Komposisjon, det gyldne snitt.

Linda Breistig er ikke redd for å ta i et tak.

Dybdeskarphet.
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GODE TURBILDER GODE TURBILDER

Vi kjenner alle lyden og følelsen - en situasjon, et klikk og et motiv er fanget 
for ettertiden. Mange av oss tar bilder på tur, men de fleste kjenner seg 
kanskje igjen i at bildet på kameraets LCD skjerm ikke alltid gjenspeiler 
den situasjonen du stod midt oppe i. Jeg tenkte  å ta tyren ved hornene og 
satte meg ned sammen med en av de som tilbringer arbeidsdagen sin bak et 
kamera, en som har lukketider, blenderåpning og ISO verdier i ryggmargen. 

Jeg spurte fotograf Haakon Nordvik 
- hvordan kan vi ta bedre bilder på tur?
-Som generelle tips vil jeg si: kom deg 
nært på motivet du skal ta bilde av, varier 
gjerne vinkel, noen ganger høyt, andre 
ganger lavt. Se etter motivene, finnes 
det linjer, skygger, speilbilder eller reflek-
sjoner som kan gi spennende bilder? En 
annen ting er å oppsøke lyset - vær klar 
på morgen eller ettermiddag når lyset 
kanskje gir deg de beste forholdene for 
spennende bilder. Hvis vi snakker om 
landskapsfotografering så kan en god 
tommelfingerregel være å la 2/3 av bildet 
være enten himmel eller bakke. forsøk å 
unngå en inndeling hvor du har 1/3 him-
mel, 1/3 hovedmotiv og 1/3 bakke. Det 
blir ofte langt mer spennende å la noe 
spille hovedrollen i motivet. 

Når du først er inne på komposisjon 
Haakon. Mange snakker om det gyldne 
snitt, hva tenker du ? 

- Tenk gjerne på det gyldne snitt, men 
først og fremst vil jeg si at det er en god 
regel å unngå å sentrere ansikter og for-

søke å redusere luften over hodet på mo-
tivet. En annen ting er å forberede seg 
litt. Se etter motivene, tenk hvilken his-
torie du ønsker å formidle, tenkt hvilke 
bilder du selv ville like å se. Forsøk å ikke 
bare knipse i vilden sky.

Mange har gått til innkjøp av et speil-
reflekskamera, men standardinnstillin-
gen «Auto» er gjerne den mest brukte. 
Hva er dine beste tips for å bruke kame-
raets muligheter på en bedre måte? 

-Begynn gjerne med å velge innstil-
lingen for blenderprioritet. Da vil kame-
raet sette lukketiden, mens du kan selv 
eksperimentere med dybdeskarpeheten i 
bildet. Dette i kombinasjon med endring 
av ISO verdi kan gi mange muligheter for 
spennende bilder. En annen ting er ek-
sponeringskompensasjon, som generell 
regel så vil jeg si at det er bedre å under-
eksponere et bilde enn å overeksponere 
det. Forsøk å unngå bruk av blitz og tenk 
heller hvordan du kan løse det uten. 

Mange gode tips her altså, men for de 
fleste av oss så handler det også om å få 

krystallklare bilder som er i fokus, noen 
tips her Haakon? 

- Som nok en tommelfingerregel så 
kan man tenke at dersom man skal bruke 
kameraet håndholdt, så er det en sam-
menheng mellom brennvidde og lukker-
tid. Enkelt sagt så kan man si at man ikke 
bør ha en lengre lukkertid enn objekti-
vets brennvidde. 

Så det du sier i klartekst her er altså 
at dersom man har en brennvidde på 
50mm, så bør lukkertiden ikke overstige 
1/50 Sek? Fotografen nikker bekreftende 
og følger opp med at ved bruk at stativ el-
ler annen form for støtte så gjelder selv-
sagt helt andre regler.

La oss snakke litt mer om utstyret. En 
fotograf fortalte meg en gang at det beste 
kameraet du har  - det er det kameraet 
du har med deg. Hva med å bruke mo-
biltelefonen som kamera? - Mobilkame-
raene har blitt stadig bedre og det finnes 
også en rekke apps for å ta bedre og an-
nerledes bilder. Sjekk gjerne ut noen av 
disse og bruk de fremfor standard mobil 

HVORDAN TA GODE  
TURBILDER

Tekst:  Per Sigurd Velde
Foto:  Lars Kristian Gjerde

Komposisjon, speiling.
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Vi var 16 voksne pluss en treåring og en hund som la i vei oppover mot Blomstølen helgen midt i 
oktober. Sekkene var relativt tunge, lastet med mye god mat og drikke. Været var mildt, men vind-
fullt. Gruppen kom seg greit oppover stigningene til hytta uten problemer, men det ble ikke noen 
tur utover opp til hytta verken lørdag eller søndag. Vi får skylde på kraftige vindkast som gjorde at en 
topp ikke fristet så mye. Dessuten skulle vi lage god mat!

Da vi kom frem til hytta samarbeidet vi 
om å lage en firerettersmeny. To forretter, 
hovedrett og dessert. Første forrett bestod 
av stekte kamskjell med sprøstekt bacon 
og ertepure, deretter hjemmelaget aspar-
gessuppe. Hovedretten bestod av biff av 
entrecote med potetmos og en soppsaus 
til. Til dessert dronning Maudpudding. 
Maten smakte fortreffelig og det ble en 
livlig kveld på hytta. Ute var det mørkt og 
vinden ulte, men inne hadde vi det lunt 
og godt med stearinlys og god fyr i ovnen.

Neste morgen gikk med til frokost, 
rydding og oppvask før det bar nedover 
dalen til Øyno. Det var litt friskere i væ-
ret denne dagen, men vi slapp så godt som 
unna regnet. 

Fjellsportgruppa gjør mer enn å gå re-
lativt enkle fjellturer og lage god mat. Vi 
arrangerer også mer krevende fjellturer i 
brattere terreng sommer og vinter. Gour-
metturen er imidlertid en fin anledning 
til å bli kjent med gruppa og foreningen. 
Vi har laget et spennende turprogram for 

2017 der innslag av god mat vil bli et viktig 
element på flere av turene. 

I de årene vi har arrangert denne gour-
metturen/sosialturen har turen stort sett 
gått til en av hyttene i Etnefjellene senhøs-
tes og kveldsmåltidet har blitt tilberedt. 
Turene har tradisjonelt ikke vært særlig 
fysisk krevende. For 2017 vil vi teste ut et 
nytt konsept, nemlig en vintergourmettur 
fra Løkjelsvatnet til Oppheim via Olalia. 
Vi starter da med en kort skitur en lørdag 
morgen i mars opp til Løkjelsvatnhytta 
der et gourmetmåltid blir tilberedt. Søn-
dagen vil vi legge ut på en lengre skitur 
til Oppheim med et mulig kort stopp på 
Olalia. Denne turen er mer krevende enn 
de tradisjonelle høst gourmetturene, men 
skituren fra Løkjelsvatnet til Oppheim går 
ikke i særlig utfordrende terreng, men det 
er en fin skitur i kupert terreng på ca. 25 
km som vi regner å bruke 6-8 timer på.

Ellers kan det nevnes at vi planlegger 
en tur på «hi sio» av Åkrafjorden med 
bestigning av Alvaldsnuten i september. 

Dette blir en telttur med telt og/eller la-
voo der vi vil ligge basecamp på Eintveit 
eller Eikemo og tilbringe kvelden ute med 
bål og matlaging ute. Ellers vil den tradi-
sjonelle gourmetturen gå en litt mer kre-
vende rute langs Lysefjorden fra Flørli til 
Lysebotn i oktober. Hovedmåltidet vil bli 
på Flørli turiststasjon, men det planleg-
ges overnatting både på Flørli på Lysebotn   
turisthytte. På dette opplegget (Lysefjor-
den) inviteres Stavanger Fjellsport til å  
arrangere tur sammen med oss.

Utenom disse nevnte turene vil det 
også bli arrangert andre gøyale turer! Vi 
ser frem til et nytt og spennende turår 
2017!

GOURMETTUREN HOLDER 
STAND

kamera. I tillegg så har en rekke moderne 
kamera, både speilrefleks og kompakt-
kamera nå muligheter for å overføre bil-
der trådløst fra kamera til mobil eller PC, 
dette gir også store muligheter for å redi-
gere bildene i ettertid før du lagrer eller 
publiserer. 

Når vi først er inne på kamera og ut-
styr, så hørte jeg for noe tid siden den 
kjente naturfotografen Audun Rikardsen 
snakke om et av sine beste tips for å bli en 
bedre fotograf, han kalte det «sofa-foto», 
sitt i sofaen og lek deg med kameraet, bli 
kjent med det. Hva tenker du om sofa fo-
tografering Haakon? 

-Det er et veldig bra tips, det er avgjø-
rende å bli godt kjent med kameraet sitt, 

og ikke minst å utforske ulike muligheter 
og kombinasjoner for å forstå hvordan 
det hele henger sammen. La kameraet bli 
din venn, ta det med i ulike situasjoner 
og forsøk å utfordre deg selv til å ta mer 
spennende bilder hele tiden.

 TUREN ER OVER                  
- HVA NÅ? 
Bilen står i garasjen, gangen ser ut som 
en sportsbutikk, ulltøy settes på vask og 
bildene ligger trygt lagret på kameraets 
minnekort.  Jeg tror mange av oss kjenner 
oss igjen i situasjonen og har haugevis 
med digitale bilder liggende, på et min-
nekort, på en PC eller på et eller annet 

lagringsmedium. Har du noen tips til 
hvordan vi kan få større glede av bildene 
etterpå? 

-Det viktigste er kanskje å tenke at 
det skal være kjekt å se gjennom etterpå, 
velg ut de bildene som forteller en his-
torie som du ønsker å fortelle. Gå gjen-
nom bildene når du kommer hjem fra 
tur, slett de som ikke er gode og sil bort 
de som ikke er spennende. Deretter kan 
du ta deg tid til å sortere og lagre, eventu-
elt også redigere et utvalg av bildene som 
forteller en historie.

HVA MED VINTERTUR ?
Den kalde fine tiden nærmer seg, 

men for mange turfotografer så er det 
også en krevende tid. Kombinasjonen av 
hvit snø og mye lys kan være vanskelig. 
Hva er dine beste tips for bedre vinterbil-
der med tydeligere detaljer? 

-Vinterbilder kan være vanskelig, 
mange kamera har egne programmer/
innstillinger for dette som kan prøves ut. 
Dersom du vil utforske dette litt mer så 
kan du forsøke å overeksponere bildene 
og gjør deg kjent med hvordan du bruker 
hvitbalansen. Mange kameraer har gan-
ske enkle innstillinger for å endre hvitba-
lansen som vil gi veldig mye bedre vinter-
bilder. Studer instruksjonsboken for å bli 
kjent med innstillingene på ditt kamera.  
Et annet tips for vinterfotografering er 
å holde batteriene varme, putt de i lom-
men eller et annet varmt sted, kulde på-
virker kapasiteten kraftig.Komposisjon

 Vintertur, snø, hvitbalanse.                             Komposisjon, linjer.
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EN FORGYLLET SIDE I 
MINNEBOKEN

Tekst: Anita Sælevik 

Foto: Ragnhild Haugse (BT), Stig A. 
Hordvik (BT), Tove Lise Øye (BT),                              
Per B. Myhre (HT)

MINNEBOKEN

På parkeringsplassen på Sunndal skulle 
klatreutstyr og mat fordeles. De som ville 
på bretur kunne da altså ta med seg litt 
ekstra vekt i form av nødvendig utstyr. 
Vi, som ikke allerede hadde utnevnt oss 
selv til kokker, plukket opp dette og festet 
det på sekkene våre. Tvilen var fortsatt 
med, den følte vi begge litt på. Var ikke 
sekkene allerede litt tunge uten ekstra-
utstyret? Kommer dette til å gå bra?

Og de neste timene bar det oppover 
på Keiserstien med oss. De første to føl-
tes (er?) rimelig tunge. Man er nødt til å 
ta det med ro og ta meter for meter oppo-
ver den bratte lia til Gardshammer (700 
moh). Været var akkurat som værmel-
derne hadde «bestemt». Helt magisk tur-
vær til å være den første oktober-helgen. 

FJELLGEITER FØRST OG 
SÅ TRAVERNE BAK. 
Heldigvis var det sånn at vi fikk en pust 
i bakken innimellom. Fotografering ble 
redningen for oss. Flere i følget stop-
pet både her og der. Ikke rart det da, for 
kulissene var perfekte. Flotte høstfarger 
oppover lia. Lenger oppe, en fargerik og 
spektakulær solnedgang i vest, sett fra 
beste orkesterplass. Før mørket gradvis 
tok over og hodelykter måtte plukkes 
fram.

Vel oppe på Fonnabu (1449 moh) var 
det blitt helt mørkt. Stjerneteppet var 
dukket fram i all sin prakt og vi kunne 
(endelig) hvile ut.

Turfølget hadde underlig nok ikke 
gått så veldig mye saktere enn turleder 
hadde tippa på forhånd. 

Neste dag bar det ut på tur. Bretur stod 
først på menyen. Jeg hadde smakt på 
ordet en stund og kjente at både spen-
ningen og nervøsiteten var til stede en 
ørliten stund nå også. Men fornuften 
overtok og spenningen fortsatte. Valget 
var i grunnen allerede tatt nede i Sunndal 
og ut på tur det bar. 

FOR EN FANTASTISK 
TUR DET BLE
Akkurat den dagen tror jeg vi var ver-
dens mest heldige. Vi gikk i taulag på 
breen en «sommerdag» i Oktober. Så 
fint var været. Det gikk litt oppover og 
litt langt bortover og så nedover. Målet 
var brearmen som heter Bondhusbreen.  
Å gå på breen denne dagen var til tider 

Forhistorien er av den moderne sorten. Undertegnede fikk en oppdatering på Facebook (FB) der 
det meldtes om at det var to plasser ledig på Bergen Turlag sin gourmethelg. Jeg følte med en gang 
at den var rettet direkte mot meg. Dermed var det bare en ting å gjøre, nemlig ta kontakt med min 
bedre halvdel. Vanligvis får jeg et ja, tja, hm som første reaksjon. Svaret derifra var denne gangen 
JA, med en litt mer bestemt tone enn jeg er vant med. Jeg skred dermed raskt til verket og meldte 
oss begge på turen. Etterpå så jeg (plutselig) at det det var fjellsportgruppa som skulle ha turen.            
Da kom tvilen og kanskje også en ørlite vondt i magen. Hva var jeg i ferd med å dra oss ut i. Ville vi 
klare å henge på. Vi karakteriserer oss ikke akkurat som spretne fjellgeiter.

- 10 FJELL-GEITER OG TO TRAVERE PÅ TUR TIL FONNABU - 

MINNEBOKEN
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ganske slitsomt da det var en del løs-snø 
oppå breen.  Vi var bortom en «landfast» 
knaus og tok på stegjernene og så bar det 
nedover brearmen mot blåisen. Et par 
hundre høydemeter lengre nede måtte vi 
konstatere at vi dessverre ikke kunne gå 
helt ned på/i blåisen der turleder hadde 
håpet vi kunne gå.. Det lå snø der også 
og da er det farlig å bevege seg der. Men 
der vi måtte gjøre vend-reis oppdaget 
turlederen det som må sies å være turens 
absolutte høydepunkt.!! 

En virkelig stor skatt i form av en 
stor hule under breen. Den gikk sikkert 
minst ti meter inn og var enda bredere 

enn det. Og vi kunne stå på berget un-
der breen og ta på blåisen fra undersiden. 
En kunne også gå lenger inn under og se 
lyset komme inn fra åpningene. En opp-
levelse av de sjeldne må jeg kunne si. Her 
var det bare å suge inn de magiske øye-
blikkene og legge til minner som virkelig 
fortjener en forgyllet side i minneboken. 

Man føler seg virkelig liten når man 
er på breen. Samtidig er tanken på at 
man er utrolig heldig som får oppleve 
dette også veldig tydelig. Følelsen av å få 
oppleve noe stort var så absolutt til stede, 
både på, og ikke minst, under isen.

Turen tilbake til Fonnabu bød på de sam-
me utfordringene som turen ut. Bare at 
nå måtte vi gå de samme høydemetrene 
OPP igjen. De kjentes godt i både bein og 
pust! Men heldigvis fikk «oss traverne» 
gå først i taulaget på det bratteste. Fjell-
geitene kom trippende bak!

Vel tilbake etter denne flotte (og for 
noen, slitsomme) turen på breen så var 
det duket for god mat. Kokkene var godt 
i gang allerede og etter en hvil inntil hyt-
teveggen var også alle assistentene i gang 
med matlagingen. 

Langt til fjells,13 kjekke turfolk, mange 
timers forberedelse, 4 retter, 5 timers 
bord-setting. 

Dette må vi vel med rette kunne kalles 
for en skikkelig gourmetaften. Og solned-
gangen ble like fin som dagen før.
Og hjemturen gikk som en lek for de   
fleste. Alle er enige om at det var en tur. 
En uforglemmelig en! 

Haraldsgt 156, Haugesund. Tlf: 52 71 30 11  
www.tekstil-huset.no            post@tekstil-huset.no

Gardiner
Solskjerming
Boligtekstiler
Etc.

Alt innen 
• gardiner 
• solskjerming 
• boligtekstiler

 

Vi er på plass

NÅR DU 
TRENGER OSS

e lek t ro  -  t e l ecom -  au tomas jon

helgevold.com

Helgevold Gruppen – din lokale elektriker.

Hver eneste dag er våre 95 fagutdannede eletrikere og automatikere 
rundt på større og midre oppdrag på hele Haugalandet og Ryfylke.
Kontakt oss for alt innen elektro, telecom og automasjon.

Haraldsgt. 40 • Postboks 260 • 5501 Haugesund
Tlf.: 52 70 09 99 • Fax: 52 70 09 90

VÅRE TURVENNER

STØTT 

VÅRE 

ANNONSØRER 

DE STØTTER 

OSS

Telefon: 52 72 17 40
Sørhauggt. 183
5525 HAUGESUND
post@haugesund.intersport.no
www.intersport.no

I turistforeningens tjeneste

•Transport av personell, proviant, utstyr og brensel
• Returtransport av avfall
• Beredskap ved hendelser

5780 KINSARVIK   tlf: 53 66 64 40  fax 53 66 64 41
Internett www.airlift.no/ e-mail tra�kk@airlift.no

 

AIRLIFT  

5780 KINSARVIK / tlf: 53 66 64 40
www.airlift.no / trafikk@airlift.no

MINNEBOKEN
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STØTT OSS MED DIN  
GRASROTANDEL!

STØTT HAUGESUND 
TURISTFORENING VED 
GI DIN GRASROTANDEL 
TIL OSS.

PÅ DEN MÅTEN ER DU 
MED PÅ Å BESTEMME 
HVEM SOM SKAL FÅ 
OVERSKUDDET FRA 
NORSK TIPPING.

Org. nr. 971 157 100

Les mer på grasrotandelen.no

I samarbeid med 
Frivillighet Norge 

og Idrettsforbundet

Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Hvis du tilknytter oss i år, 
vil vi motta 5 prosent* 
av ALT du har spilt 
for i 20�/1�.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Støtt Haugesund Turistforening 
ved å gi din grasrotandel til oss. 
På den måten er du med på å 
bestemme hvem som skal få 
overskuddet fra Norsk Tipping.

Org. nr. 971 157 100

Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til
en av Norsk Tippings mange kommisjonærer

Han Jørgen e reiste 
på skitur aleina. 
Det jore an 
ikje i fjor,  
for då va an bare 
for badne å reina 
og fekk ikje låv 
a na mor. 
  
I år e an reist med 
an Leif og an Tore, 
og ingen fekk  
fyll´an ombord. 
Det tar seg kje ud, 
når ein drar med  
di store, 
å vinka nanna te 
na mor. 
  
Nå står an i bakkar, 
så hedle mod sletter. 
Han glir øve 
snødekkte vann. 
Men morå har våkne 
og vonne netter 
for alt det  
så henna kan. 
  
Eg lige han Jørgen 
men føle for morå, 
En kjenna nå 
ud og inn: 
Der finns ikje  
verre terreng på jorå 
enn det i et  
engsteligt sinn.

Farligt 
terreng   

av AJAX 

Foto: Lars K. Gjerde.

vi nærmer oss skisesongen nå og eva eide har foreslått at  
vi leser dette morsomt dikt av ajax. stavanger dikteren hett 

egentlig andreas jacobsen (1909 - 1955) men skrev under 
pseudonymet ajax. diktet finnes i «eg lengta tidt  en hyllest til 
rogalandsnaturen» utgitt av stavanger turistforening.  
god fornøyelse.  Mvh anne rees halvorsen

dikt

Ta med deg strekkoden og ditt spil-
lekort til en av Norsk Tippings mange 
kommisjonærer.

VI VOKSER MED DEG

REGNSKAP  |  LØNN  |  FORRETNINGSFØRSEL  |  RÅDGIVNING

Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, forretningsførsel 

og rådgivning. Hagland Finans bistår gjerne i den løpende 

oppfølging av din virksomhet med oppgaver som regnskap og 

lønn, og  som rådgiver ved etablering, kjøp og salg av virksomhet, 

generasjonsskifte eller finansiering. hagland-finans.no

VÅRE TURVENNER

Tradisjon, kvalitet og 
kreativitet blandet med 

entusiasme er oppskriften
på godt storkjøkkenmiljø.

Du finner oss over hele landet.

www.norrona.net

TRADISJON I SOLID HÅNDVERK

LIAHEIA, 5574 SKJOLD - TLF. 52 76 72 00 - FAX 52 76 72 01
E-POST: kv@kalstveit.vik-no / Internett: www.kalstveit-vik.no

KONTORPARTNER HAUGESUND. INDUSTRIGATEN 14, 5537 HAUGESUND

Telefon: 52 84 48 00
Fax: 52 84 48 01
Siv. ing. Kjell G. Ekornrud, mob.: 97140 508

PROCON AS
Hovedgt. 33, P.b. 104 - 4250 KOPERVIK
E-post: firmapost@procon-as.no

Erfaring og kompetanse gir trygghet

• Bygg- og anleggsteknikk • Rehabilitering
• Prosjektadministrasjon • Brannprosjektering
• Byggeledelse • Tilstandsrapport

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S
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A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet  52 70 22 70  post@horneland.no

VÅRE TURVENNER

STRANDGATEN 139 TLF: 52 72 14 74

  
 
 
 

Vi har helikopter på våre 
lokasjoner i Bergen, 
Voss, Sand, Stavanger, 
Kristiansand  
og Sandefjord.

Ring oss for pris!
Tlf.: 88 0013 13 – E-mail: post@fonnafly.no
www.fonnafly.no

suldaltransport.no
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VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD JUL 

OG ET GODT NYTT ÅR
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Skarvheimen er et flott turområde. Det er navnet på fjellområdene mellom Valdres og Hemsedal 
i øst, Aurland i vest, Jotunheimen i nord og Hallingdal og Bergensbanen i sør. Selv om området ligger 
lett tilgjengelig både fra Riksveg 50 Hol – Aurland, Bergensbanen eller Riksveg 7 Hardangervidda, 
er det langt mindre brukt enn tilgrensende turterreng på Hardangervidda og i Jotunheimen.

Navnet Skarvheimen er drøyt 20 år   gam-
melt. Da DnT ønsket et samlenavn på 
området mellom Hardangervidda og 
Jotunheimen, ble det utlyst en navne-
konkurranse i 1995. Denne resulterte 
i navnet Skarvheimen.

Fjellområdene her har vært i bruk 
i uminnelige tider.  Det er funnet spor    
etter 8000 år gamle boplasser i 1100         
meters høyde med bl.a. dyregraver.  En 
viktig drifteveg og ferdselsåre gikk gjen-
nom Hallingdal over Filefjell og ned til 
Lærdal eller Hol/Aurland  Men fottu-
rismen skjøt først fart for alvor etter at 
Bergensbanen kom i drift i 1909.

HALLINGSKARVET
Hallingskarvet nasjonalpark er en del av 
Skarvheimen. Den ble opprettet i 2006 
og er på 450 kvkm

Finse biotopvernområde på 6,7 kvkm 
ble opprettet samtidig med nasjonal-     
parken.

Hallingskarvet ligger som en mektig og 
markant vegg i landskapet med bratte 
sider og urer På sørsida er det bratte si-
der 4-500 meter ned fra platået. Mot øst 
flater landskapet mer ut, mens nordsida 
er preget av store botner som breene har 
gravd ut..

Den høyeste toppen i Hallingskarvet 
er Folarskardnuten, som rager hele 1.933 
m.o.h.  Ved skaret Kyrkjedøri finner vi 
Norges høyestliggende innsjø, Flaka-
vatnet, som ligger 1.448 m.o.h.

RAGGSTEINDALEN – 
LORDEHYTTA
Det ideelle ville være å gå fra Raggstein-
dalen gjennom Folarskadet og ned til 
Haugastøl.  Men det er upraktisk å ha 
bil stående ved Raggsteindalen og ende 
turen på andre side av Hallingskarvet. Vi 
valget derfor å gå tur/retur Raggsteinda-
len – Folarskaret og den såkalte Lorde-
hytta.

Etter ca 2,5 km på veg fra Raggstein-     
dalen Høyfjellsstue, ca 1.000 m.o.h., tar 
vi av sti ved Nordre stølen og går oppover 
i jevn stigning øst for Grønhallnuten. Vi 
krysser bekken nord for tjernet nedenfor 
Folarskar og går dretter i bratt stigning på 
bra sti opp Folarskaret på ca 1.620 m.o.h. 
Lordehytta ligger på kanten av skaret.  
Turen opp tar ca 3 timer.  Steinbua er 
synlig på kanten av skaret, men den går 
nesten i ett med det karrige og steinete 
landskapet slik at den er lett å overse. 

LORDEHYTTA
Lordehytta, som er ei beskjeden steinbu, 
ble restaurert i 1990 og er åpen for fot-
turister som nødbu uten proviant og be-
vemmeligheter. Den egner seg fint som 
lun rasteplass i høyt og værhardt terreng. 
Hytta eies i dag av Hol fjellstyre

Utlendinger begynte rundt midten av 
1800-tallet å bruke de norske fjellene. I 
Hol var det særlig engelskmenn som kom 

for å jakte og fiske  Blant disse var den ir-
ske lord John Garvagh. Han kom til Aur-
land første gang omkring 1860, etter at 
han tidligere om sommeren hadde opp-
holdt seg på Høvringen og jaktet på rein. 
Senere kom også hans sønn lord Garvagh 
d.y. til området årlig.

Lord Garvagh fikk reist små, enkle 
jakthytter flere steder, bl.a. i Rondane, 
Holsfjellene og i Folarskardet. Det er i 
alle fall nevnt 9 ulike hytter. De fleste av 
disse er nå borte.  

Lordehytta på 1.620 m.o.h. i Folar-
skardet ble bygd i 1880 av lord John 
Garvagh d.y.. Bygningsmannen skal ha 
vært Lars Lein, som var med lorden på 
jaktturer og hjalp ham å fange reinsdyr. 
Lars Lein var oppasser for lorden og fikk 
betalt kr. 4,- pr dag, som var meget god 
betaling den gang.

Lorden pleide å komme til Aurland i 
juni for å fiske laks til jaktsesongen be-
gynte. Han dro da opp i fjellene og bodde 
i steinbuene han fikk bygd der.

Lordehytta har en meget enkel stan-
dard og var nok en stor overgang fra lor-
denes vanlige materielle levestandard. 
Men lord Garvagh d.y. skrev i 1885 om 
sitt opphold på Lordehytta i Folarskaret:

”O, hvor herlig at kunne vaagne her 
oppe, hvor tiden har antat større dimen-
sjoner, og hvor evigheten synes at have be-
gyndt. Her oppe har jeg bodd i maanedsvis 
fuldstændig avsondret fra verden, og hvis 
den lykke som Aristoteles drømte om er at 
finde her paa jorden, saa har jeg fundet den 
på denne maade, Jeg har fundet og nydt den 
alene her oppe som en himmelsk fred, som 
blot den kan fatte som har opplevet det.. 
Men for at oppleve denne lykke maa ens 
sind være stemt paa den rette maate, for her 
oppe paa høifjeldet synes sjælen liksom at 
ha sluppet ut av sit fængsel, og naar jeg ven-
der tilbake til menneskevrimlen, saa er det 
som om jeg har hat en deilig drøm”.

Det er ellers lord Garvagh d,e, som ga 
fjelltoppen Sankt Pål mellom Finsehytta 
og Geiteryggen navn. Lorden syntes at 
toppen da han så den i kveldsolen fra Hal-
lingskarvet lignet Saint Paul-katedralen i 
London, og kalte den derfor etter denne.

RAGGSTEINDALEN                      
- FINSEHYTTA                              
- GEITERYGGHYTTA              
- RAGGSTEINDALEN
Turen fra Raggsteindalen til Finsehytta 
anbefales. Det er en noe lengre tur, an-
slagsvis 8 t., men den går gjennom et 
flott og imponerende landskap  

Vi starter i jevn stigning langs Ragg-
steindøla og går forbi Raggsteinnuten. 
Vi passerer flere av de store botnene på 
nordsida av Hallingskarvet, bl.a. Urde-
botn, Nordbotnane og Ljøtebotnane. Et-
ter at vi har gått nord for Simlenutane 
og vadet elva, går stien oppover mot det 
mektige og bratte skaret Kyrkjedøri på 
vestsida av Hallingskarvet i ca 1.500 – 
1.600 meters høyde. 

Noen mener at navnet Kyrkjedøri 
kommer av at biskopen reiste gjennom 
skaret på visitasreiser da Hallingdal og 
Valdres fram til 1631 lå under Stavanger 
bispedømme. Det er lite trolig at denne 
teorien er riktig. Det er mer nærliggen-
de at det markante skaret med bratte og 
mørke fjellvegger ble assosiert med kirke 
og kirkedør.

Etter bratt nedstigning fra Kyrkedøri går 
vi i sørvestlig retning og forbi Flakavat-
net, etter hvert forbi Sanddalsnuten og 
Jomfrunuten ned til Finse og Finsehytta 
(1.223 m.o.h.). 

Vår tur neste dag gikk til Geiterygg-
hytta 1.224 m.o.h. En forholdsvis lettgått 
tur på ca 5 timer. Turen går vest for Jom-
frunut, forbi nødbua Klemsbu og Sankt 
Pål og på sørsida av vassdraget til hytta. 
Denne dagsturen ble dominert av tåke og 
manglende sikt, og den ble derfor mye av 
en transportetappe for oss.

Siste dag av den vesle rundturen gikk 
fra Geiterygghytta tilbake til Raggsteinda-
len, nå i langt bedre vær og med god sikt. 
Først på anleggsveg fra Geiterygghytta, 
så sørøstlig på nordsida av Skarvåtjørna 
og Ynglesvatnet, sør for Syningshovda og 
ned Sledaskaret. En flott tur med vide ut-
syn på ca 5 timer.

DnT har i årboka for 2008 betegnet 
Skarvheimen som Norges lettest tilgjen-
gelige fjellheim.  Skarvheimen har mye 
flott turterreng og et besøk anbefales.  
Det er også et mye brukt område for ski-
turer.

PÅ TUR I SKARVHEIMEN

Tekst og foto: Per Qvale

SKARVHEIMENSKARVHEIMEN
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SAUAVATNET
Sauavatnet ligger like ved Haugesund Turistforenings Sauabrehytta, og inn mot Sauabreen.  Det 
er et bredemt vatn som tidligere har skapt problemer for folket som bodde på Mosnes ved Åkra-
fjorden, der elva fra breen og vatnet renner ut i fjorden.  Flom i elva har gravd ut grunnen, og tatt 
mer og mer av innmarka på Mosnes med seg ut i fjorden.  Særlig på 1960-tallet var det flere store 
flommer, de ødela livsgrunnlaget for folk, og gardshusene ble til slutt stående farlig nær den bratte 
og ustabile elvebredden.  Folk fryktet at husene ville bli tatt i den neste flommen, og begynte å 
flytte fra stedet.  Den siste dro i 1966.  Fritjof M. Pedersen har skrevet om dette i boka «En vandrers                   
testamente», som er en samling artikkler som har stått på trykk i bl.a. Haugesunds Avis.

Sauabreen går ut i Sauavatnet, og har en 
loddrett brefront som kalver i vatnet.  I 
HT-nytt nr. 2/2013 var det en artikkel om 
Sauabreen og hvordan den hadde trekt 
seg tilbake de siste 10-15 årene.  Siden 
den gang har tilbakegangen bare fortsatt.  
Ifølge NVE´s Rapport 36/1996 har fron-
ten på Sauabreen trukket seg tilbake 700-
900 meter i tidsrommet 1959 – 1995, og 
breoverflaten har sunket med 70 meter.  
Brefronten låg tidligere langt nedover 
mot Sandvikekjeften og et stykke innover 
fjellryggen mellom Sauavatnet og dalen 
der elva renner.  Denne ryggen skråner 
nedover inn mot breen, dermed har isen 
vært et naturlig stengsel for vatnet, som 
har måttet finne seg et utløp i et lavt 
punkt lenger inn på fjellryggen.  Når 
størrelsen og utbredelsen av breen en-
drer seg over tid, kan det fra slike bre-
demte vatn fra tid til annen oppstå et     

fenomen som kalles Jøkulhlaup, opprin-
nelig et islandsk ord.  Det betegner en 
plutselig, stor uttapping av vatnet, med 
tilhørende flom og ødeleggelser nedover 
hele vassdraget.  Ifølge nevnte rapport fra 
NVE har det vært slike jøkulhlaup fra 
Sauavatnet i 1938, 1944, 1948 og 1962.  

Det som skjer er at avsmeltingen fra bre-
tunga, som ligger og stenger for et annet 
og lavereliggende utløp, på et tidspunkt 
når det punktet der breens oppdrift i vat-
net blir større enn tyngdekraften som 
presser breen ned mot berget, med den 
følge at bretunga hever seg/flyter opp, og 
vatnet strømmer ukontrollert ut under 
isen.  Dette skjer som regel i kombina-
sjon med store nedbørsmengder, som-
mer eller høst.  Til vinteren vil det fryse 
til, og i kombinasjon med breens bevegel-
ser vil avløpet stenges igjen og vatnet går 
tilbake til sitt opprinnelige nivå.

Sunnhordland Kraftlag hadde planer 
om å regulere Sauabrevatnet (sammen 
med Blomsterskarvatnet lenger vest) og 
overføre det til Blådal-magasinet i Kvinn-
herad, og satte i den forbindelse opp en 
liten aluminiumshytte ved vatnet.  Det 
var denne Haugesund Turistforening 
fikk overta på slutten av 1990-tallet og 
som resulterte i Sauabrehytta.  I «En 
vandrers testamente» skriver Fritjof 

SAUAVATNETSAUAVATNET

M. Pedersen i en artikkel med tittelen 
«Mor Folgefonn driver spøken for langt.  
Sauavatnet sprang lekk igjen og Mosnes-
folket vil flytte» om en hendelse en gang 
på 1960-tallet.  Han skriver:  «En høysko-
lestudent med to assistenter har i lengre 
tid drevet med målinger i traktene mel-
lom de to vatn og har i denne tid hatt sitt 
hovedkvarter i hytta ved Sauavatnet.  Om 
morgonen den 29. juli i år tørnet en av 
assistentene ut i de tidlige morgentimer 
for å se etter en vassbøtte som var blåst 
bort kvelden før.  Han ble stående og gni 
seg i øynene på kanten av et krater.  Det 
nyttet ikke at han lukket øynene og åpnet 
dem igjen, han stirret fremdeles ned i en 
avgrunn som etter et bombenedslag.  Så 
hadde det skjedd en gang til.  I løpet av 
natten var Sauavatnet forsvunnet som 
dogg for solen.»

Siden 1960-tallet har Sauavatnet 
holdt seg i ro, med en stabil vannstand.  
Da Haugesund Turistforening i 1997    

satte opp fundament og bjelkelag til den 
nye Sauabrehytta var breen betydelig 
større enn i dag, og vatnet hadde funnet 
seg et naturlig utløp i en liten forsenk-
ning et stykke inn på fjellryggen (mar-
kert med 1 på bildene).  Da hytta endelig 
var kommet opp i 2000, syntes alt å være 
som før, men ved nærmere undersøkelse 
viste det seg at elveutløpet var tørt og 
vannstanden hadde sunket 2-3 meter.  
Det som hadde skjedd var at breen hadde 
trukket seg lenger tilbake nedover fjell-
ryggen, og hadde dermed blottlagt et om-
råde som var lavere enn det gamle utlø-
pet.  Her hadde så Sauavatnet funnet seg 
et nytt avløp (egentlig to avløp med noen 
meters mellomrom, markert med 2 og 3 
på bildene).  Etter det har vannstanden 
vært stabil, helt fram til 2016.

Den 15. oktober i år dro noen hytte-
vakter + et par personer til inn til Saua-
brehytta til en høstdugnad og for å klar-
gjøre hytta for vinteren.  Der inne fikk vi 

en stor overraskelse.  Sauavatnet var nes-
ten forsvunnet!  Så hadde det altså skjedd 
enda en gang.  Om tømmingen var like 
dramatisk denne gang som det Fritjof M. 
Pedersen forteller om, vites ikke, men 
mest sannsynlig har det skjedd på en ro-
ligere måte denne gangen, siden det ikke 
var noe uvanlig å se nedover langs elvefa-
ret.  Når det har skjedd vites heller ikke, 
men det må ha vært en eller annen gang i 
løpet av høsten.  Vannstanden har sunket 
minst 20 meter, og breen, som tidligere 
stod til knes i vatnet, står nå på tørt land 
et godt stykke fra vatnet.  Nå er det ikke 
noe problem å gå rundt hele (det gjenvæ-
rende) vatnet.  Om vatnet vil fylles igjen 
til neste år vil bare tiden vise, men det 
at breen nå har blitt så liten kan bety at 
den nye, lave vannstanden muligens vil 
bli permanent i årene framover.

Tekst og foto :  Lars Kristian Gjerde
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Det er mange flotte turer i nærområdet og 
dersom man har lyst på litt høyde som blir 
belønnet med en fantastisk utsikt, så kan en 
tur til Trollavassnipen trygt anbefales. 

Det er flere mulige startsteder for denne 
turen men vi startet fra Haugsgjerdelva. 
Turen starter på traktorvei og fortsetter 
på godt merket sti hele veien til toppen. 
Det er variert terreng, alt fra bratt skogs

vei og sti, til myr og berg. På toppen blir 
man belønnet med en fantastisk utsikt i 
flere himmelretninger. Det er en fasci-
nerende ting med flere av fjelltoppene 
våre her ute i det sørvestlandske hav-   

gapet – de er sjeldent veldig høye, men 
de kan by på en aldeles spektakulær ut-
sikt. Ta turen

FOTVATNET RUNDT

Fotvatnet ligger på Bygnes 
på Karmøy, og er et ypperlig 
turmål for både store og små.  
Ikke minst i romjula, når vi har 
fått nok av både spising og 
juleselskaper.

Stien rundt vannet er merket, og tar to-
talt en drøy time. Innimellom slynger 
stien seg inn i fredfulle skogsområder, 
før den igjen fører ned til vannet og et         
åpnere landskap. Landskapet er variert 
og det er flust med steder som invite-
rer til å sette seg ned, spise medbrakte 
julekakerester og puste ordentlig ut.  

Tilkomst: Kjør under riksveg 47 mot 
Skår. Ta av til høyre etter 400 meter og 
parker nede ved vannet ved pumpehuset .

TIPS TIL ROMJULSTUREN
Vi er så heldige at vi er omgitt av fantastiske turmål rett utenfor stuedøra.  
Bruk julas fridager til å skape gyldne opplevelser!

Tekst og foto :  Lisbet Kallevik

ROMJULSTUREN

Tekst og foto : Per Sigurd

TROLLAVASSNIPEN

TURHEFTE 
FOR TYSVÆR OG BOKN UNDER ARBEID

Haugesund Turistforening har under arbeid et hefte med turtips for Tysvær 
og Bokn kommuner.  Heftet vil inneholde ca 40 turer, som har vært med i 
turistforeningens tidligere turtipsbøker og turer som ikke er trykket i disse.

Alle turene er gått opp på ny for å kvalitetssikre turbeskrivelsene på best 
mulig måte. Det blir også tatt med  informasjon om kulturminner, sagn og 
historier knyttet til turområdene.

Det er ventet at turheftet vil komme ut i løpet av 2017, og det er tenkt å 
være det første av en serie turhefter for hver av kommunene i Haugesund 
Turistforenings aktivitetsområde.

 ROMJULSTUREN

HAUGSNUTEN PÅ  
SELJESTAD
I romjula er det korte dager, og 
det er vanligvis snø og skiføre 
på Seljestad. Det passer derfor 
med en liten rundtur på ca 2 
timer i lettgått skiterreng.

Vi parkerer på parkeringsplass enten på 
Heskjabakk eller Korlevoll. Turen begyn-
ner i løyper som vanligvis er oppkjørt og 
merket fra Korlevoll og passerer Gamle-
stølen.  Fra Heskjabakk kommer vi inn på 
samme løype etter å ha tatt unna et par 
motbakker først.  Fra Gamlestølen følger 
vi løypa videre opp til neste flate.  

Her tar vi av fra den oppkjørte og 
merkede løypa mot høyre straks vi har 
passert høyspentlinja.  Vi følger langs 
høyspentlinja på venstre side av denne 
slakt oppover og ser snart Haugsnuten 

foran oss. Vi holder noe til venstre og føl-
ger ryggen i jevn og grei stigning til top-
pen på 904 m.o.h.  

Haugsnuten er ikke av de høyeste og 
mest ruvende toppene i området, men gir 
likevel en mektig utsikt mot Oddadalen, 
Grøneggi og Søre Krossfonnut.  I vestlig 
retning ser vi over mot Oddavarden og 
rundløypa som er merket til denne.

Turen tilbakelegger vi mot sør og om Kiste-                                                                                            
fjell.  Fra Kistefjell renner vi i oppkjørte 
løyper nedover mot parkeringsplassen.  
Vi kan også legge tilbaketuren mot den 
merkede løypa til Oddavarden og følge 
denne til parkeringsplassen.

Tekst og foto :  Per Qvale
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SJEKKUT
I løpet av våren 2017 vil SjekkUT appen være til-
gjengelig for alle  medlemmer i DNT. Det blir den 
nye turmålpostkassen. Nå trenger du ikke finne 
en utskrevet og våt bok i postkassen. «Boka» og              
«postkassen» har du med deg på mobilen.

Vi legger ut ulike turmål rundt omkring, og når du nærmer deg      
målet vil du kunne «sjekke inn» i en omkrets på 50 meter. Appen er 
GPS-styrt, - du trenger verken nett eller dekning. 

På hvert mål vil du kunne registrere poeng. Du kan også utfor-
dre andre til å nå samme turmål, noe som også gir poeng.

Denne appen er koblet inn mot UT.no, og du vil finne infor-
masjon om turmålet og turen, samt et kart som viser punktet. 
Kartet vil «følge» deg på vegen, og du vil alltid kunne se hvor 
nær punktet du befinner deg. Dette kan være utrolig spen-
nende for både voksne og barn. Vi anbefaler selvsagt kart med 
på tur både av sikkerhetsmessige årsaker, og ikke minst for å 
gjøre turen enda mer spennende og lærerik. Kartet på appen 
viser bare et lite utsnitt, papirkartet gir deg oversikten!

Haugesund Turistforening kommer til å legge inn alle 
hyttene som turmål, samt både nærturer og lengre turer. Vi 
har mange flotte turmål på Haugalandet, så det kan bli et 
aktivt turår i 2017.

Vi setter opp   premier som trekkes på slutten av året. 
Vi tror dette blir den nye turinspiratoren, og vi      gle-

der oss til å se hvor mange vi får på tur i løpet av året. 

BARN ER BRA FESTIVAL
Under årets Barn er bra!-festival, så ble barnas turlag i Haugesund turistforening nominert til Barn 
er bra!-prisen. Det er barnas råd som nominerer kandidatene, etter å ha vurdert innkomne forslag. 
I løpet av festivalen så stemmer barna selv frem sin favoritt. Årets to kandidater var Haugesund 
barne og ungdomsteater og barnas turlag. I år var det Haugesund barne og ungdomsteater som 
trakk det lengste strået. Vi takker for nominasjonen og gratulerer barne og ungdomsteateret med 
seieren.

Snøen knitrer under skiene og den friske fjelluften fyller lungene. Den siste
bakken opp til turistforeningens hytte er tung, men det er godt å kjenne at
du bruker din egen kraft. Haugaland Kraft er stolt over å støtte Haugesund
Turistforening. Noe som bidrar til å gjøre naturen tilgjengelig for oss alle.

Vi ønsker alle haugalendinger en god tur!

Endelig er vinteren her
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KVELDSMATTUR TIL
Tirsdag 18.oktober kledde vi på oss for en tur i regn og grått vær. På planen stod det kveldsmat/ 
middag ute i klatreparken på Nappatjørn. Dette er en ny tur som ikke har vært gjennomført 
med Barnas Turlag Haugesund før, så vi var svært spente på hvor mange som valgte å ta turen en                  
ettermiddag midt i uken.

Vi var to turledere, jeg og Heidi. Vi kom 
til oppmøteplassen, parkeringsplassen på 
Frakkagjerd ungdomsskole, akkurat tids-
nok. Der stod det flere familier og ventet 
spent på hva denne turen skulle innebære. 
Noen hadde vært med BT på turer før 

mens andre var på sin første tur. Veldig 
kjekt at så mange ville være med på tur 
selv om det regnet og var surt. 

Alle barn og voksne syns det var stas 
med klatring og utforsking rundt klatre-
parken. Heidi fyrte opp bålet så alle kun-
ne få seg litt mat.

 Noen hadde kakao med seg, noen 
hadde laget seg middager i folie og noen 
hadde pølser og pinnebrød. 

 Etter litt mat ble det litt mer klatring 
før mørket truet.
 Håper og tror at dette er en tur som blir 
ennå mer populær framover. Mange vil 

nok besøke parken på egenhånd, men  
hold av 19.oktober 2017, da står turen på 
programmet igjen.
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TA KONTAKT:
Kvednahaugvegen 4

4260 Torvastad
992 30 950, post@duco.no

Duco AS er resultat av mange års samarbeid 
mellom byggmestrene Helge Kvale, Ole Frem-
mersvik og Svein Helge Vestre. Vi ønsker nå å ha 
en renere og ryddig profil, der vi skal være lett 
gjenkjennelig samtidig som vi skiller oss ut. Vi 
samler oss da under Duco.

Vi har vært involvert i mange spennende prosjek-
ter, blant annet for Haugesund Turistforening. 
Det er alle disse oppdragene som har ført oss 
dit vi er i dag og gjort Duco til en bedrift med 
erfaring, kunnskap, kompetanse, og med en stor 
mengde referanseprosjekter på Haugalandet.

Vi utfører alt innen bygg og er en totallever-
andør som kan håndtere hele byggeprosessen 
fra rådgivning og løsningsforslag, til tegning, 
prosjekt-/byggeledelse og tømrerarbeid.

Vi ønsker med vårt uttrykk å henge med i tiden 
og fremstå som en fremover lent bedrift. Vi skal 
fortsett å tilstrebe at våre kunder skal oppleve 
trygghet, tillit, ryddighet og klar kommunikasjon 
i hele prosessen.   

HÅNDVERK SOM IMPONERER!

 
TURPROGRAMMET 2017

Turledere:  Merete Ree og                                                              
                           Heidi Hammerstad

KVELDSMATTUR

Turprogrammet som ligger vedlagt          
desemberutgaven av HT-nytt håper byr 
på mange spennende turmål for både 
deg og mage andre – håper vi! De ulike 
komiteene som jobber med turprogram-
met har hele tiden fokus på å lage et pro-
gram som både er variert og spennende. 
Både for de som vil gå korte turer og 
lange turer.

Det spenner fra de enkleste turer 
i nærområdet, til mer spektakulære       
turer i høgfjellet.

Barnas turlag har i 2017 et nytt til-
bud for de som ønsker å spise kveldsma-
ten ute i friluft: Kveldsmattur. Dette er 
for hele familien, og da kan kveldsmaten 
inntas sammen med andre. Maten smaker 
ekstra godt ute, og sammen med andre. 
Husk å ta med sitteunderlag, hodelykt og 
klær etter vær. Turen avlyses ikke!

GULLRUTA PÅ SKI
 I år har du mulighet for å ta hele strekket 
fra Seljestad til Olalia. Denne turen går i 
midten av februar, og for å delta på denne 
turen bør du ha gode ferdigheter på ski. 
Dette er ikke en nybegynnertur!

Yogaturer er populært, og i 2017 er 
det turyoga både til fots og på ski!   Begge 
turene har utgangspunkt fra Olalia. 

Naturlosturer: Mange av ettermid-
dagsturene på onsdager er  naturlosturer. 
Dette er turer med noe «attåt». Natur-
losen informerer om området turen går 
i. Det kan være både kulturhistoriske 
emner og kunnskap om   biologiske fore-
komster. 

Vi er glade for at vi stadig får nye 
medlemmer i turistforeningen, og for 
mange er det å være på tur noe nytt og 
spennende. For noen nye medlemmer er 

det med å overnatte i DNT-hytte noe nytt. 
Vi arrangerer nybegynnertur der målet er 
tur, samt opplæring i bruk av selvbetjente 
DNT-hytter.

Seniorgruppa har i år overnattings-
tur både til Olalia og Stranddalen. Begge  
steder er det flotte turmuligheter. 

Bjørndalstraversen er satt opp som et 
av Fjellport sien turmål. Her skal du ikke 
være høyderedd for å delta.

10 nærturer. Også i år har vi satt opp 
10 nærturer i Haugesund. Dette er turer 
som er merket og skiltet. Det blir trukket 
ut premier for de som har gjennomført 
alle 10 turene.

Skiskolen er et årlig arrangement 
som også vil gjennomføres 2017.  2 helger 
i februar går turen til Sauda Skisenter for 
opplæring i slalåm og snowboard.            

OG HUSK: NOEN AV TURENE 

ER SJEKKUT-MÅL
KLATREPARKEN PÅ NAPPATJØRN TIRSDAG 18. OKTOBER 2016

 TURPROGRAMMET



Valgfagsgruppa i Natur, Miljø og Friluftsliv 9. trinn ved Håvåsen var på høsttur til Løkjelsvatn i 
starten av november. Tre voksne fikk med seg en gjeng på 32 14-åringer som hadde varierende 
grad av friluftserfaring, men med en smittende iver. Værmeldingene for helga var fine helt fram til 
torsdagen - da lå det omslag i lufta, og vi skulle virkelig få kjenne på elementene.

UTEDO-GLEDE
Bussen måtte legge på kjettinger i bak-
kene på vei opp, og derfor kom vi litt 
seinere i gang enn beregnet. Det blåste 
opp, temperaturen var ca. -1, og med lett 
snødrev ble det en forrykende tur. Siste 
biten fram til hytta gikk vi i mørket med 
gode lykter og fulgte de røde T-ene, selv 

om noen T-er var skjult av snø og mørke. 
Gjenskinnet av refleksene på hytta var 
kjærkomment, og vel framme var det stor 
stemning og glede over mobildekning på 
utedassen.

SNØFØYKE
Returen lørdag ble satt til snarest mulig 
da vi så hvordan snørike skyer bygget seg 
opp i sør, der hvor vinden kom fra.  Vi 

startet i klarvær med solglimt og frisk 
motvind, samt en og annen snøføyke. 
Elevene var utrolig sporty og gikk fint på 
rekke, slik at det bare var læreren som 
sank ned i snøen til armhulene i et par 
fenner.

Fjortiser i dag blir gjerne oppfattet 
som bortskjemte og med lav toleranse for 
ubehag, men her var gjennomgangsto-
nen utelukkende begeistret, til tross for 
piskende isnåler i røde kinn.  Vel nede 
ved Grindheimsvatnet kom den tette 
snøen, og vi var glade for å ha kommet til 
grusveien før den tid. 

BEDRE ENN                      
HARRY POTTER
Som lærer føler man seg privilegert som 
får være med på opplevelser elevene vil 
huske lenge, og kanskje man inspire-
rer noen av dem til mer friluftsaktivitet. 
Fremtidens DNT’ere planla tur den neste 
helga i det de nærmet seg bussen, og flere 
var klare for å ta familien sin med til ei 
slik hytte en annen gang. En av dem kom 
heseblesende bort og fortalte begeistret at 
dette hadde vært det beste hun hadde opp-
levd i sitt liv. «Og det sier ikke lite, for jeg 
har til og med sett Harry Potter på kino!» 

Tekst og foto: Bård Øyvind Kallevik Leite

FJORTISER I 
SNØFØYKA
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LØKJELSVATNTUR

er et digitalt produkt som kommer
ut hver dag sammen med e-avisen til
Haugesunds Avis.

For å få tilgang til dette digitale produktet
må du logge deg på med din aID-konto.
Du registrerer din aID på h-avis.no/kundesenter.

Trenger du hjelp til å komme i gang –
ring oss på 52 72 05 10.

Som abonnent av Haugesunds Avis har du tilgang til

bli abonnent
Ønsker du å bli abonnent så har vi kampanje på både komplett- og digitalt abonnement.

h-avis.no/bestill

Kjøp her!

Komplett
Abo, papiravis, eAvis og

Digital
Abo, eAvis og

Tlf kundeservice: 52 72 05 10



uristforening
Haugesund 

B
Returadr.: Haugesund Turistforening  Boks 432, 5501 Haugesund,

BSU
Telefon 03240 www.haugesund-sparebank.no

En skikkelig feit sparegris!
BSU

Voksen sparing krever en voksen sparegris. Boligsparing for unge er den beste måten å 
spare til bolig på. Du får gode renter, skattefradrag og en hel del voksenpoeng. Kontakt oss 
i Haugesund Sparebank så hjelper vi deg med å komme i gang med sparing i BSU.


