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Lørdag 25. februar  
BORDALSNUTEN 
Dagstur på ski til Bordalsnuten. 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 08.00 til Seljestad/Korlevoll 
der skituren starter kl 10.00. Vi går forbi Seljestadstølen 
og opp til Steinavatnet og videre vestover til Bordalsnuten 
(1328 m.o.h.). Retur samme vei til Seljestad. Deltagerne 
må ha fjellski, skifeller og gode skiferdigheter. Turen er 
beregnet å ta 5-6 timer.  
Turleder: Sven Oscar Larsen 907 38 091

Tirsdag 7. mars  
ÅRSMØTE 
Følg med på annonse, nettside og facebook

Lørdag 18. – søndag 19. mars  
SKITUR I SULDALSOMRÅDET,  
TIL SÅTA OG STRANDALSHYTTA 
Dette kan vi kalle en "påsketur". Midt i mars pleier det ofte 
å være påske, men i år får vi nøye oss med å kalle det en 
"førpåsketur". Vi reiser i private biler fra Flotmyr kl. 08.00 
og kjører til Suldal, Kvildal og helt opp til Saurdal Kraft-
stasjon hvor vi parkerer. Her spenner vi på oss ski med stål-
kanter og har med skifeller i sekken, og tar retning mot Såta 
(1429 m.o.h.). Turen er bratt den første delen, men flater 
mer ut etter hvert. Er det godvær, går vi oppom toppen. 
Her er en fantastisk utsikt innover Dyraheio. Ja, Suldølane 
skryt av at de ser helt til Gaustatoppen på klare dager. 
 Videre renn vi ned, og går mot Strandalshytta for over-
natting. Vi ligger på den selvbetjente sikringshytta, etter-
som den betjente hovedhytta ikke er åpnet for sesongen. 
Søndag drar vi ned til bilene igjen. Om det blir finvær gjør 
vi tuen lengre enn beine vegen. 
Påmelding på nett innen 15. mars 
Turledere: Inger Åmodt 41246058 og  
Jan Erik Kalstveit 98235803

Onsdag 22. mars  
AMBASSADØRKURS 
Påmeldig på nett 

Tirsdag 28. mars  
HAUGANE RUNDT 10 NÆRTURER 
Oppmøte Flotmyr kl 17.00, fra Rema 1000 i  
Spannavegen kl 17.15. 
Turleder: Hans Enerstvedt

Lørdag 1. – søndag 2. april  
ESPELAND – SAUABRE 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl 08.00 til Espeland der 
vi parkerer. Her starter skituren, og vi går via Blåvatna og 
Sauanuten til Sauabrehytta for overnatting. På søndag 
 retur til Espeland med en liten avstikker på "fonna" dersom 
været tillater dette.   
Påmelding på nett innen 27. mars 
Turledere: Oddvar Lyse 951 19 824 og Unni Vestre

Søndag 2. april  
SVEIO PÅ LANGS. FØRDE – MÆKJELAND 
Tredje etappe Sveio på langs. 
Fra Flotmyr i egne biler kl 09.00. 
Turen starter på parkeringsplassen ved krysset ned til Førde 
sentrum. Vi går sørover langs E39 og krysser veien og går 
oppover mot Lierfjellet på traktorvei. På toppen går vi ned 
mot Lier og Liervannet, forbi gårdene på Lier, passerer 

søre enden av Mørkavatnet og går videre mot Sagvatnet. 
Vi passerer Nonslid og går videre øst for Moldbrekke. 
Mellom Nonslid og Moldbrekke går vi i nedre kanten 
av Ravnefjell (120 moh).  Obs! Store deler av turen går 
utenfor sti! Krevende tur. Ca 10 km.   
Kjøring må organiseres slik at alle kjører til Førde. Her blir 
alle utenom sjåførene satt av. De som har bilene stående i 
Førde må bli kjørt tilbake dit for å hente bilene.  
Turledere: Anne Kallevik Grutle 934 55 062 og  
Erling Haavik

Onsdag 5. april  
TOPPTUR I FØRAND (NL) 
Fra Flotmyr kl.17.00 i egne biler til parkeringsplass ved 
Førland Skule der turen starter kl.17.30. Turen starter på 
gangvei, så på sti og traktorveg opp til Vårnuten, som ligger 
på 172 m.o.h. Vårnuten ligger vest for Førlandsfjorden 
og har en nydelig utsikt i alle retninger. Vårnyten er den 
høgeste nuten i området. Naturlos kjenner området godt, 
og har mye interessant å fortelle. Lett tur på ca. 2 timer. 
Familievennlig. Noen partier kan være våte, så ta på godt 
fottøy.  
Turledere: Anne Rees Halvorsen 9770 5118 og  
Arne Rossebø.  
Naturlos: Edvin Lindanger

Søndag 9. april  
FRA FJORD TIL FJELL I MALDAL 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl. 7:45. Vi kjører til Sauda 
og Maldal. Turen starter fra parkeringsplassen i Maldal 
i retning elveosen ved Reinsvatn. Drar videre inn Nord-
dalen og skrår opp mot Skorvenuten. Lang og stedvis bratt 
nedkjøring til Slettedalen. Her har vi lunsj ved stølene. 
Går så opp mot Smalaskarnuten, før vi renner ned mot 
Tveitestølen. Da er det småkupert skogsterreng tilbake til 
Maldal.  
Kart: Norge-serien nr 10023 - Etne  
Påmelding på nett innen 4. april. 
For spørsmål kontakt turleder.  
Turledere: Oddvar Fattnes 915 61 965 og  
Lars Johann Milje 908 62 004

Onsdag 19. april  
HAUKÅS – NESE – FØREVIKA (NL) 
Vi kjører fra Flotmyr kl.17.00 til Haukås bussterminal 
der vi møter Sveio turlag kl.17.30. Vi samler oss i biler og 
kjører 2,5 km til gården Nese der vi parkerer hos Magnus 
Nesse. Ca.2 - 2.5 timers rundtur på traktorvei og sti langs 
dyrket mark, forbi Kvernavatnet og gjennom furuskog ned 
til en gammel husmannsplass i Furevika. Tilbaketuren går 
på sti ikke langt fra Sagvatnet. Videre på traktorvei i nordre 
enden av Kvernavatnet. Mot slutten tar vi en avstikker til 
Nesebrua; En 42 m lang hengebru bygget i 1954 av Nils 
Johan Nesse, far til Magnus Nesse. Brua ble satt opp for at 
barna skulle komme seg trygt over til Mekeland og videre 
til Lid skule. Det var et problem å komme over Nesevatnet 
når isen var for tykk til å ro gjennom, og for tynn til å gå 
over. Godt fottøy anbefales da turen har våte partier. Husk 
båndtvang for hund.  
Turledere: Anne Rees Halvorsen 977 05 118  
Elisabeth Hauge Bakke. 91699437 og Hans Enerstvedt 
Turkart: Sveio turkart 1:50 000 - 2014

Tirsdag 25. april  
KRINGSJÅ 10 NÆRTURER 
Fra Flotmyr kl 17.00, fra Steinsfjellet kl 17.15. 
Turleder: Olav Kolltveit  
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Onsdag 26. april  
KRAKKANUTEN 
Frå Flotmyr i egne bilar kl 17.00. Frå Knapphus kl 17.35. 
Start: Parkeringsplass ved Øvre Vats bedehus. Om lag  
5 km tur-retur Noko bratt traktorveg oppover lia. Terreng: 
God traktorveg 1,4 km oppover gjennom kulturbeite og 
deretter går stien over i godt rydda, merka og skilta sti 
heit fram til toppen. Flott utsikt over bygda heile vegen 
opp til toppen. Ta omsyn til eventuelt beitande dyr langs 
vegen. Hugs bandtvang for hundar. Stort sett fint å gå, men 
nokre våte parti like før du når toppen. Panoramautsikt frå 
varden. Fottøy: Vanlege tette sko – joggesko eller fjellsko. 
Turledere: Jon Olav Velde 905 54 134 og  
Marianne Vestvik Torvestad

Søndag 30. april  
HAUGESUND PÅ LANGS 
Følg med på Facebook og nettsider 

Onsdag 3. mai  
SØLJÅSEN 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 17.00. Turen starter 17.45 fra 
parkeringen.    
Fra Haugesund kjører vi østover på E 134 til Isvik, og 
videre gjennom to tunneler. Etter den andre tar vi umid-
delbart til høyre, skiltet til Skjold. Veien svinger over E 134, 
oppover en bakke og vi tar til høyre ved rundkjøringen på 
toppen. To tredjedeler av turen er på god traktorvei som 
svinger oppover gjennom beite. På toppen ser vi et tydelig 
skilt med fire veivalg. Dagens valg er Søljåsen til høyre på 
godt merket sti med røde pinner og maling. Noen våte 
partier. Her går vi på en del av SPT, Skjold på tvers. Vårt 
mål, varden, er godt synlig på toppen der vi raster og ser 
mot Fuglen og andre kjente landmerker. For et skue! En lett 
tur som krever godt fottøy. Den tar cirka to timer tur-retur. 
Vi går sammen vei tilbake og får en helt annen opplevelse 
enn da vi gikk opp. 
Turledere: Jan Erik Kalstveit 982 35 803 og  
Lars Kristian Gjerde 

Lørdag 6. – søndag 7. mai  
FRA TOPP TIL TOPP  
(SELJESTAD – MIDDALSBU – HAUKELI) 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl 07.00 til Løyning hvor vi 
parkerer. Turen går over toppene til Middalsbu, ca 11 timer. 
Søndag via Sandfloegga til Haukeliseter, ca 9 timer. Buss 
tilbake til bilene. Krevende tur som er avhengig av fint vær. 
Turledere: Oddvar Lyse 951 19 824 og May Kristin Bringedal

Tirsdag 9. mai  
MOSSKARFJELLET 10 NÆRTURER 
Fra Flotmyr kl 17.00, fra Parkeingsplassen ved  
Eivindsvatnet kl 17.15 
Turleder: Karsten Langøy 975 19 294   

Onsdag 10. mai  
KJERRINGTUA 
Fra Flotmyr i egne biler kl 17.00. Start Vorra, etter  Hydro. 
For å utdype hvor Kjerringtua ligger, kan en si på et høyde-
drag midt på Karmøy mellom Vorrå og Kalstø..Flott utsikt 
herfra i klart vær, Start fra Vorrå. Vi går følgende rute: 
 Helgabergsnuten, Nautvatn, Kjerringtua, Rossavatn, Vorrå.
Tid: 2 timer 30 minutter inkl. pause. Parkering på Vorrå: 
Kommer du nordfra, kjør forbi Hydrokrysset. Kjør til ven-
stre inn på Vorråvegen ved neste kryss. Kjør deretter første 
veg til høyre. Følg den til enden og parker i vegkanten. 
Turledere: Thorleif Odland 450 82 173 og Arne Rossebø

Lørdag 13. –  søndag 14. mai  
FOLGEFONNTUREN 
Den tradisjonelle folgefonnturen fra Sunndal til Vintertun. 
Denne gang med overnatting på Fonnabu.  
Buss fra Flotmyr lørdag kl. 08.00 via Odda til Sunndal 
ved Mauranger. Turen starter til fots (7 moh.), opp Keiser 
Wilhelms ridesti til Breidablikk (1300 moh.), hvor vi tar 
på oss skiene. Vi går videre til Fonnabu (1449 moh.) for 
overnatting.  
Blir det fint vær, står vi tidlig opp og får med oss solopp-
gangen på Folgefonna. Vi vil da, etter frokost, gå videre til 
fonnas høyeste punkt (1661 moh). Videre ned til Tokheim 
i Odda. Her er bratt nedkjøring.  
Nede ved veien plukker bussen oss opp og kjører oss til 
Flotmyr.  
En må huske å ta med nok mat til over ett døgn, og laken-
pose til å sove i. Det er stor stigning på turen som derfor 
må anses som fysisk krevende. Det stilles også krav om 
fjellski og brukbare skiferdigheter. Turlederne vil invitere til 
 orienteringsmøte på HT- huset noen dager før turen.  
Kart: 10030 Folgefonna og 10023 Etne  
Bindende påmelding på nett innen 28. mai: haugesund.
dnt.no. For spørsmål, ring HT-huset tlf. 52 71 53 11.  
Turledere: Ole Schielfloe, Harald Selsås og Roald Bø

Søndag 14. mai  
SKREDKOLLEN/KYRPING 
Fra Flotmyr i egne biler kl 09.00. Vi beregner å være på 
Kyrping kl 10.30. 
Når vi kjører E143 østover har vi Skredkollen rett foran 
oss når vi passerer høyden mellom Stordalsvatnet og 
Åkrafjorden. Den nye vegen går i tunnel under Skred kollen, 
men hvis vi kjører gamlevegen får vi nærkontakt med de 
bratte fjellsidene som stuper ned i Åkrafjorden. 
Turledere: Knut Lund Jacobsen 984 86 548 og Tone 
Helene Kveinen

Onsdag 17. mai  
FOLKETOGET 17. MAI 

Søndag 21. mai  
SIGGJO 
Ny tekst Vi kjører fra Flotmyr kl. 09.00 i egne biler. Vi 
kjører til parkeringsplassen der hovedstien starter, og 
plasserer noen bilder der. Så kjører vi til Åreid på vestsiden 
av Siggjo, og går opp vestsiden for så å dreie nordover. På 
denne måten får vi utsikt vestover mot havet og nordover 
mot Fitjarøyene. Stien går først gjennom furuskog, og ved 
ca 250 m er vi over tregrensa. Det er noen bløte partier 
så godt fottøy anbefales. Underveis vil vi passere ryholitt-
bruddet fra steinalderen, der de tok stein til pilspisser og 
lignende. Tilbaketuren går via den vanlige stien mot øst. Vi 
henter bilene som står parkert på vestsiden før turen går 
tilbake til Haugesund. 
Turleder: Alf Kristian Selle (møter turfølget ved starten på 
stien) og Knut Lund Jacobsen 984 6 584

Tirsdag 23. mai  
TJELLTJØRNA 10 NÆRTURER 
Fra Flotmyr kl 17.00, fra Solandsbakken Barnehage kl 17.15. 
Turleder: Karl Andreas Knutsen (Kalland) 905 63 567
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Onsdag 24. mai  
HOGNÅSEN PÅ VESTRE BOKN 
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.30. Vi kjører mot Arsvågen 
og tar til høyre før kaien mot Are Friluftsområde. God 
parkeringsplass. Turen begynner på traktorveg og går 
videre på sti, forbi en fredet gravhaug, en eng med dyr på 
beite, og en strand før litt ulendt terreng og den bratte 
stigning mot Høgnåsen. Her raster vi og nyter utsikten i 
alle retninger. Sammen veg tilbake. Husk godt fottøy til våte 
partier. Båndtvang.  
Turledere; Torfinn Dommersnes 917 11 295 og  
Anne Rees Halvorsen 97705118

Fredag 26. – søndag 28. mai  
NYBEGYNNERTUR TIL BLOMSTØLEN 
Start fra Flotmyr fredag den 26. mai kl. 17.00. 
Vi går opp fra Øyna og går i rolig tempo mot Blomstølen. 
Vi finner fram kartet og kompasset og lærer hvordan dette 
brukes i praksis på veien opp til hytta. Et av målene med 
turen er å lære hvordan det er å være gjest på ei turist-
foreningshytte og turlederne går gjennom reglene som 
gjelder. Vi benytter oss av matlageret på hytta og kokkelerer 
ut i fra det.  Ellers tar alle med det som trengs av brødmat 
og drikkevarer til eget bruk. Lørdagen er målet å gå opp 
til Reinsnuten som er på 1025 meter og byr på god utsikt. 
Her nytes mat og drikke før vi tar turen ned igjen til hytta. 
Søndag pakker vi sammen og vasker oss ut før vi legger i vei 
tilbake til Øyna og bilene. 
Siden dette er en nybegynnertur, ønsker vi å ha en samling 
før de som er påmeldt, mandag den 15. mai kl. 18.30 på 
HT-huset. Her har vi informasjon om HT/DNT, regler som 
gjelder for bruk av hyttene i fjellet, utstyr, hvordan vi pakker 
en sekk mm og enkel teori om bruk av kart og kompass. 
Påmelding på nett innen 12. mai 
Turledere: Inger Kallevik Haavik 404 05 091 og  
Erling Haavik 982 37 431

Søndag 28. mai  
STOVEGOLVET PÅ STORD 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 0900 til Stord. Ca. 7 km. nord 
for avkjøringen til Leirvik tar vi av fra E39 til venstre ved skilt 
til Lundseter, og fortsetter videre til Lundseter Kraftstasjon 
for parkering. Der starter fotturen kl. 1015. Vi følger en sti 
som stiger jevnt og trutt mot toppen på 703 m.o.h.  Det er 
noen ganske bratte partier, men der er kjetting til å holde 
seg i. Fra toppen er det flott utsikt over hele Sunnhordland 
og ytre deler av Kvinnherad. Fra toppen følger vi ryggen 
nordover i retning Kattnakken til vi dreier nedover på de 
nye flotte sherpa-trappene. Et stykke nede i lia tar vi til 
høyre og går sørover på sti og skogsvei tilbake til Lundseter 
Kraftstasjon. Godværstur på 4–5 timer. 
Turledere: Arne Rossebø, tlf. 90 18 11 05 og Gerda Øen

Onsdag 31. mai  
GARHAUG – AMDALSFJELLET, TYSVÆR, NATURLOS 
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00. Vi kjører mot Skjolda-
straumen, etter Haugaland Sveiserservice AS i Grinde tar vi 
til høyre. Parkering på grusplassen etter 30 Sone skiltet. Vi 
går oppover og turen begynner på grusveien til Hårfagre-
rittet og videre til Trollskogen og Amdal. Nå følger vi en 
gamle kirkevei, fulgt av et kort, bratt parti opp til høyden og 
langs ryggen til Amdalsfjellet 208m.o.h. Her ser vi Utsira 
i vest og Folgefonna i øst. For et skue. Sammen vei tilbake. 
Husk godt fottøy til de våte partier. 3 ? t t/r inkl. matpause.  
Turleder: Anne Rees Halvorsen 9770 5118  
Naturlos: Inger Marie Myge  
Kart: Tysvær Turkart 

Torsdag 1. – mandag 5. juni  
JOSTEDALSBREEN PÅ LANGS 
Turen starter fra Haugesund torsdag 1. juni, og første over-
natting er på Fåbergstølen. Vi parkerer bilene i Fjærland 
og blir fraktet i buss/taxi til startstedet i Jostedalen. Fredag 
starter tidlig med tur opp Fåbergstølsbreen, og turen går 
på ryggen av Jostedalsbreen, fram til overnatting i telt. Neste 
dag fortsetter turen, til neste teltovernatting. Siste dag går 
turen innom Flatbrehytta og ned lia til Fjærland. Her har vi 
parkert bilene, og turen går tilbake til Haugesund. 
Pris kommer seinere.  
Påmelding på nett innen 1. mai. 
Turleder på turen er erfaren brevandrer fra Sogn, i tillegg 
til turleder fra HT.

Tirsdag 6. juni  
ORKJÅ 10 NÆRTURER 
Fra Flotmyr kl 17.00, fra parkeringsplassen ved Eivindsvatnet 
kl 17.15 
Turleder: Knut Martinussen 971 93 202 

Onsdag 7. juni  
SANDVIKFJELLET 
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00. Vi kjører til Susort/AGA 
og parkerer på stor P-plass ved porten til Kårstø anlegget. 
Der fra går vi oppover i høyden, med stadig finere utsikt 
sørover, fram til Haukaberg, der vi vi også får fint utsikt 
vestover og nordover. Videre går vi over til Sandvikfjellet, 
med flott utsikt over Kårstø anlegget, ned til Sandvikvatnet 
og tilbake til bilene. Turen har en del våte partier, så husk 
godt fottøy. En tur på ca 3 timer.  
Turledere: Lars Kristian Gjerde 9448 7843 og  
Anne Rees Halvorsen  
Kart: Turkart Tysvær

Lørdag 10. – søndag 11. juni  
PADLETUR MED OVERNATTING I TELT 
Avreise fra Flotmyr lørdag kl. 09.00 i egne biler, møt 
opp i god tid. Vi kjører samlet til Fitjar til småbåthavna i 
Hundsryggesundet (Grønavikå) hvor vi pakker i kajakkene 
og sjøsetter dem. Vi satser på å padle rundt Teløyna og 
til Smedaholmen for å sette opp teltene. Vi lager middag 
i felleskap. Søndag morgen spiser vi frokost før vi pakker 
sammen og padler på tur. Planen er å padle vest av Stora 
Eldøy, ned mot Kråko og inn i Hellandsfjorden og gjennom 
kanalen og tilbake til utgangspunktet. Dagsetappene er 
omtrent 10 – 15 km dvs. ca. 5 timer padling i rolig tempo. 
Måltider: Middag på felles, resten av maten for helgen tar 
dere med selv. 
Turen må legges opp etter vær og vind, så det kan bli endringer. 
Minimumskrav: Våttkort - Grunnkurs hav 
Flytevest er obligatorisk. 
Påmelding på nett innen 3. juni. 
Turledere: Eli S. Severinsen 977 57 445 og Harald Bang 

Søndag 11. juni  
GRÅHORGJO 
Vi drar fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00. til krysset mot 
Dalsbruket på Bjoa, og kjører ca 300 meter på kommune-
veien hvor vi parkerer noen biler v/renseanlegget. Deretter 
kjører vi til Eikås for parkering. Turen starter herfra ca kl. 
10.30. Vi går på skogsveien over til Ølensvåg et stykke, så 
på sti opp til Gråhorgjo. Her nyter vi i klarvær en fantastisk 
utsikt over Sunnhordland. Vi går ned «gamleveien» til Bjoa-
vatnet og tilbake til bilene. Ca 6 t. 
Turledere: Torfinn Dommersnes 917 11 295 og  
Tone Helene Kveinen
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Onsdag 14. juni  
SVEBAKKEN (NL) 
Fra Haugesund i egne biler 17.30. Turen starter 18.00. 
Vi Kjører østover på E 139 til Våg, der tar vi nordover mot 
Bergen inntil fylkesgrensen mellom Hordaland og Ro-
galand. Her er parkeringsplassen på vestre siden av veien. 
Vi går østover og må krysse over den svært trafikkerte veien, 
hvor stien til Svebakken begynner. Et lite treskilt viser veien. 
Varder hjelper oss å finne stien til Ålfjorden. Mot sjøen går 
vi i myrterreng (støvler anbefales!), lyng, over en trebru ved 
Rotatjørna, forbi gamle grunnmurer og langs nydelige stein-
murer som er dekket av irrgrønn mose om våren. Og like før 
sjøen tar vi til høyre og får en prat med Tandrup Jansen som 
er vår kjentmann og oppvokst på denne flotte plassen. 
Vi returnerer samme vei. 
Turleder: Arne Rossebø 901 81 105  
Naturlos: Tandrup Jansen

Lørdag 17. – søndag 18. juni  
GUTTETUR LANGFOSS OPP 
Avreise kl 09.00 fra Flotmyr i egne biler. Vi går opp stien 
ved Langfoss, ca 600 høydemeter rett opp, og fortsetter 
innover den vakre Langfossdalen. Ved stikrysset går vi 
sørover langs Vaulovannet mot Sandvasshytta, ca 10 km 
alt i alt. På hytta lager vi en god fellesmiddag på proviant 
innkjøpt i Etne. På tilbakeveien søndag kan alternative ruter 
med opplæring i kart og kompass vurderes. Det er flere 
støler på vegen. 
Påmelding innen 15. juni. 
Turledere: Kjell Magne Opheim 971 37 941 og Roald Bø

Søndag 18. juni  
FEØY (NL) PÅ KRYSS OG TVERS  
Båten fra Indre kaien kl.12.10 og tilbake enten kl.16.00 
eller kl.17.00. Vi skal vandre på kryss og tvers på Feøy 
og lære om en øygruppe med 25 øyer og holmer som 
ligger 4km vest for Torvastad. Arne Guttorm Hovda er 
vår guide. Kanskje lærer vi litt om gruvedriften som varte 
fram til 1930, og kanalen som åpnet 1909. Vi lærer om 
Thomas Galtung som var født ca.1722 på Feøy. Vi vandrer 
gjennom det som en gang var husmanns land til området 
der storfolk bodde. De som var med i "Sølvkannadel". Vi 
går på stier blant villsauer og litt på asfalt. Husk godt fottøy 
og båndtvang. Turen har påmelding til  
Haugesund Turistforening innen 9. juni tlf. 52715311  
Turledere: Anne Rees Halvorsen 9770 5118 Paul Postvoll 
Naturlos: Arne Guttorm Hovda 

Onsdag 21. juni  
FOTVATNET 
Kveldstur fra Flotmyr i egne biler kl.17.30 til parkeringen hos 
Kopervik Karosseri på Bygnes ved kopervik der turen starter 
kl.18.00. Vi går på sti mellom litlavanet og Fotvatnet. Vi følger 
stien til vi er på nordsida av fotvatnet og går vest og siden 
sørover til vi er tilbake til utgangspunktet. 2/3 timers tur.  
Turleder: Thorleif Odland 45082173

Fredag 23. – søndag 25. juni  
JENTETUR TIL SAUABREHYTTA  
VED KANTEN AV FOLGEFONNA 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til Bergstø. I stigning 
langs traktorveg og sti til Bergstøstølen. Videre innover 
dalen forbi Bergstøvatnet, og i ny stigning mot Skjegges-
vatnet før overgangen under Skjeggesnuten fram til 
Sauabrehytta, 1100 m.o.h. Hvor vi forhåpentligvis kan 

nyte utsikten av Folgefonna og Sandvikevannet. Om været 
og forholdene tillater det er det mulig vi tar oss en tur om 
Sauanuten. Det meste av turen går uten sti og i ulendt terreng. 
Retur til bilene samme vei søndag.  
Kart: 10023 Etne og 10030 Folgefonna  
(eller 1314.IV. Fjæra).  
Påmelding på nett: haugesnund.dnt.no innen 9. juni.  
For spørsmål, ring HT-huset tlf. 52 71 53 11.  
Turledere: May Kristin Bringedal 995 35 119 og Unni Vestre 

Søndag 25. juni  
LYSENUTEN 
Oppmøte ved Flotmyr kl 09.00. Reiser mot Vikedal i egne 
biler. Vi går opp til toppen på traktorveg og god sti. Ca 5 
timer gangtid. God stigning og flott utsikt. 
Turledere: Kjell Magne Opheim 971 37 941  
Christine Steinhovden

Onsdga 26. – søndag 30. juli  
ETNEFJELLSTUREN 2017 
Turen fra Åbødalen til Svandalen er en 5 dagers tur. 
Overnatting underveis skjer på de flotte hyttene i Etne- og 
Saudafjellene. Turen går i et område som veksler mellom 
vakkert og spennende høyfjellsterreng og stier som svinger 
seg opp og ned gjennom bjørkelier. Oppe på fjellet kan du 
glede deg over å vandre langs flotte vassdrag. Kombinasjo-
nen nedbør og bratte fjellsider gir flere praktfulle fossefall. 
Det er god utsikt under store deler av turen. Underveis 
finner du badekulper med friskt rennende vann.  
Alle måltidene blir laget i fellesskap. 
Påmelding på nett innen 10. juli. 
Turledere: Heidi Stueland 928 29 179 og  
Inger Åmodt 412 46 058

Fredag 4. – søndag 6. august  
SKAULEN (NL) 
Fra Flotmyr kl 17.00 til Sauda Fjord Camping for overnat-
ting.  Der ligger vi i hytter/leilighet eller lavvo/telt. 
Lørdag kjører vi til kraftstasjonen ved Dalavatn og parkerer 
der. Turen til Skaulen -1538 moh tar 9–10 timer tur/retur. 
Skaulen er særlig kjent for sin krigshistorie.  Tyskerne hadde 
en lyttestasjon her under 2. verdenskrig.  På toppen ligger 
det fortsatt mange rester etter den. Toppen er forholdsvis 
flat, tyskerne forsøkte å lande et fly med forsyninger. Det 
gikk ikke bra, det endte i havari, og forsyninger måtte 
bæres samme ruten vi går. Ellers går turen gjennom et flott 
høyfjellsterreng, først litt skog så åpent. Mot toppen flater 
det ut og det er steinete inn mot toppen. 
Lørdag kveld lager vi oss felles mat og har det sosialt i Sauda. 
Påmeldingsfrist: 9.juli 2017. 
Nærmere beskrivelse, krav til utstyr etc sendes etter påmelding. 
Turleder: Harald Selsås 952 11 114 og Inger Åmodt

Søndag 6. august  
BJØNNDALEN RUNDT 
Start fra Flotmyr kl 08.30, start fra parkering inst ved 
Fjellgardsvatnet kl 09.30. Vi går fra øst mot vest, turen 
er ca 13 km, god sti hele veien, vi kommer forbi de ned-
lagte gårdene Sjurstølen, Søre Bjønndalen, Bjønnstien og 
 Ørekjerven. Litt krevende tur, med mye god kulturhistorie i 
et flott område. Vassing av elver kan være nødvendig. 
Turledere Per Fatland, 90166357, Arne Rossebø og  
Anne Berit Skipevåg Tveit, tlf 41696681
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Fredag 11. – søndag 13. august  
SANDFLOEGGI 
Helgetur til Middalsbu og Hellevassbu og topptur til Sandfloeggi. 
Avreise fra Flotmyr i felles biler fredag ettermiddag kl 17.00 
til Valldalen parkering (720 moh). Kort kveldstur til Middals-
bu (860 moh). Felles middag på hytta. 
Lørdagen går vi inn Trossovdalen og til Sandfloeggi, 
Hardanger viddas høyeste topp med sine 1721 moh. Opp 
her er jevn stigning på ca. 900 høydemeter, men aldri veldig 
bratt. Storslagen utsikt på toppen i fint vær. Praktfull rundskue 
mot Folgefonna i vest og Hardangerjøkulen i nord. Det kjente 
landemerket Hårteigen er og godt synlig i det fjerne. 
Vi går videre inn til hytta Hellevassbu (1167 moh) for 
overnatting og felles middag. Dagsetappen er på ca 22 
km. Søndag går vi tilbake til Middalsbu, 16 km gjennom 
Hellevassdalen og Middalen og reiser hjem. 
Ta med selv: Niste fram til middag fredag kveld og brød-
mat til frokost og niste lørdag og søndag. 
Turledere: Roald Bø 906 04 318 og Inger Åmodt 

Søndag 13. august  
HEST I TYSVÆR 
Fra Flotmyr i egne biler kl.11.00 til Topnes på Liavåghalvøya. 
Fjellet Hest ligg i Nedstrand, nærere bestemt mellom 
Espe vik og Liarvåg. Det går en godt synlig og delvis merka 
sti fra Topnes opp til Hest. Turen opp tar en dryg time, og 
det er fin utsikt over Ryfylkebassenget og Tysværlandet. 
Hest ligg 352 m.o.h.  Turen tar ca  2.5 time t/r.  Parkerings-
plass på Topnes. NB! Vær vennlig og hold hunden i bånd.   
Turledere: Hans Enerstvedt og Torfinn Dommersnes

Onsdag 16. august  
PÅ GJENGRODDE STIER (NL) 
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00 til parkeringsplassen 
på østsiden av Høievegen ved nedkjøring til Dragavika 
(ca.1km.sør fra Frakkagjerd Ungdomsskole) Skeiseidmarka 
ligger mellom Frakkagjerd og Dragavika ved Førres-
fjorden. Det er planlagt nye byggefelt i området. Her finner 
vi bl.a. de gamle husmannsplassene Langedalen og Kved-
namyra med interessante og spennende historier. Turen vil 
også gå innom den nye turvegen langs Aksdalsvatnet. Det 
er gangveger og stort sett greier stier i området når de blir 
ryddet. Terrenget ned til Langedalen er noe kupert. Turen 
tar ca.3 timer med innlagt kaffepause.  
Turleder: Anne Rees Halvorsen 9770 5118  
Naturlos: Hartvig Waage  
Kart: Byheiene og Tysvær Nordvest/Valhestområdet 

Fredag 18. – søndag 20. august  
BLÅSJØ 
Bli med til perlen i Ryfylke: Strandalshytta og videre til 
Krossvatn. 
Avreise fra Flotmyr i egne biler fredag 18. august kl. 
15.00. Vi kjører via Sand til Oddatjørndammen og 
parkerer biler der til returen søndag. Deretter kjører 
vi tilbake til Øvre Moen og går til Strandalshytta for 
overnatting og middag. Området er kjent for sin rike flora. 
Turen inn til Stranddalshytta tar ca. 2 timer.  
Etter frokost lørdag lokale starter fotturen til Krossvatn. 
Turen går i et variert og spennende terreng over Venaheia 
og gjennom Vassdalane. Strekningen er ca. 15 km og er 
beregnet til 7 timer gangtid. Hytta ligger fint til med flott 
utsikt over Krossvatnet. Gode bademuligheter. Om kvelden 
lager vi middag sammen. 
Søndag går vi sørover langs merket sti, men tar av og følger 
en umerket sti til Skreivassdammen. Vi følger anleggsveien 
tilbake til Oddatjørndammen, som er den høyeste 

fyllingsdammen i Norge. Vi går da langs Norges største 
energimagasin, Blåsjø. Denne etappen er beregnet til ca. 5 
timer gangtid. 
Ta med selv: Niste fram til middag fredag kveld og 
brødmat til frokost og niste søndag. 
Turledere: Bjørg Kristin Steinsland 480 83 587 og  
Eli S. Severinsen 977 57 445. 
Påmeldingsfrist: 4.august. 
Turledere: Eli Severinsen og Bjørg Kristin Steinsland

Søndag 20. august  
VARDAFJELLET I VINDAFJORD 
Frå Flotmyr kl 09.00. Frå Knapphus kl 09.35.  
Turen startar på traktorvegen, og der den endar, er det 
godt skilta, merka og rydda sti heilt opp til toppen av 
Vardafjellet. Du er nå på ”høgfjellet” og har det fritt og 
fint - låg vegetasjon dominerer. Sjå og høyr etter dyre- og 
fuglelivet.   -. Under Himmelrikshidleren har både folk og 
dyr søkt ly for ver og vind. Litt lenger oppe ser du skilt til 
Stemvatnet – dette vatnet er drikkevasskjelda for mange 
i Blikrabygda. Vatnet frå Stemvatnet blir også brukt i 
småkraftverket på Blikra/Svantesvoll – Blikraåna kraftverk. 
Dersom du tek turen inn til Stemvatnet for å ta ein pause, 
kan du herifrå gå vidare opp til Vardafjellet, men stien opp 
herifrå er ikkje merka, men det er likevel lett å finna fram 
når du veit retningen opp til varden. Oppe på Vardafjellet 
finn du ein fin varde som vart restaurert av speiderane for 
ein del år sidan. Her finn du også ein turkasse til speider-
ane med bok i.   Frå varden er det svært fin og mektig utsikt 
– du ser langt vestover mot havet. Om du vil, kan du herifrå 
gå vidare mot Åksla – følg skilt. Nede ved Durmålskard står 
det skilt til Aurdal via Sletthaug – stien ned er skilta, merka 
og rydda. Fyrste del av denne stien ned frå Durmålskard er 
temmeleg bratt.  
Ca 5,4 km. opp til varden. Om lag 1,5 – 2 t å gå opp til varden. 
Gode fjellsko. 
Turledere: Jon Olav Velde og Tone Helene Kveinen

Onsdag 23. august  
NORDRE SÅLEFJELL 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 17.30. Start ved Stokka-
strand skole. Gå på veg til Melstokkevatn. Sti på sørsida av 
Melstokke vatn. Sti til Ørnareirsvatn. Drei nordover og opp 
til Nordre Sålefjell. Følg sti sørvestover til eidet mellom 
Oskereidvatn og Melstokkevatn. Sti på østsida av Mel-
stokkevatn og vei tilbake til bilene. 3 timers tur. 
Turledere: Thorleif Odland 450 82 173

Lørdag 26. – søndag 27. august  
SAUDA – LØKJELSVATNET RUNDT 
Fottur fra Lyngmyr via Hovlandsnuten og Åborbotn til 
Løkjelsvatnhytta. Returen går via Fiskedalen til Svandalen. 
Krevende tur.  
Vi kjører i private biler fra Flotmyr kl. 8:00. til Sauda-
sjøen og Lyngmyr i Svandalen hvor vi parkerer.  Vi går på 
traktorveg til Hovlandsstølen hvoretter vi følger stien mot 
Hovlandsnuten. Vi spiser nista vår på toppen før vi vandrer 
videre. Turen går så i fint høyfjellsterreng mot Åborebotn 
og Løkjelsvatn. Vi overnatter på den fine hytta vår og har en 
god fellesmiddag om kvelden.  
Søndag går vi via Fiskedalen tilbake til Svandalen.  
Krevende tur med dagsetapper på ca 8 timer. 
Påmelding på nett innen 12. august 
Turledere: Lars Johann Milje 908 62 004, Britt Rameckers 
og Anders Nordeide 
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Tirsdag 29. august  
KROKAVASSNUTEN 10 NÆRTURER 
Fra Flotmyr kl 17.00, fra Steinsfjellet kl 17.15 
Turleder: Harald Amdal 958 27 648 

Onsdag 30. august  
ÅRVIKFJELLET (NL) 
Vi kjører i egne biler fra Flotmyr kl.17.00. Vi tar E39 mot 
Stavanger, til venstre på 798 til Kårstø, nesten inn på an-
legget og østover på Årvikvegen mot Brattebø. Vi parkerer 
ved enden av asfalt vegen før privat vegen begynner. Turen 
starter her på en liten sti gjennom skogen. En kort tur, 
bratt og oppover på en god sti og ruglete berg, blant lyng 
og einer til toppen 228 m.o.h. På vegen opp ser vi litt av 
Kårstø anlegget og på toppen Ryfylke øyane.  
For et vakkert skue! 2t t/r inkl.matpause.  
Turledere: Anne Rees Halvorsen 9770 5118 og  
Arne Rossebø.  
Naturlos: Helga Haugsnes Borgen  
Kart: Turkart Tysvær

Lørdag 2. september  
MELDERSKIN – DRONNINGA BLANT  
SUNNHORDLANDSFJELLA 
Me kjører i eigne bilar frå Flotmyr  kl. 07.30.  
Toppen av Melderskin ligg på 1426 moh og me startar på 
160 moh, altså knappe 1200 m stigning.  
Det er bratt oppover, men me blir etter kvart belønna med 
ei fantastisk utsikt. 
Det kan vere nyttig å ta med stavar. 
Turen er berekna til ca 6 timer og er krevjande. 
Påmelding på nett innan fredag 1. september 
Turledere: Lars Kristian Gjerde 944 87 743 og  
Bjørg Kristin Steinsland

Søndag 3. september  
FRILUFTSLIVETS DAG 

Onsdag 6. september  
HØIETRE (NL) 
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00. Vi kjører forbi Stega-
berg til enden av Høievegen for parkering på den gamle 
snuplassen for bussen. Nydelig kort tur der naturlosen, 
Magnus Høie, vil fortelle oss om området. Her ble det spilt 
fotball før i tid og kanskje vi lærer litt om hustoftene? Sauer 
på beita så båndtvang. Matpausen blir med vakker utsikt 
over Førresfjorden.  
Turledere: Anne Rees Halvorsen. 9770 5118 og  
Liv Samuelsberg.  
Naturlos: Magnus Høie 

Søndag 9. september  
EMBERLANDSNIPEN 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til Auklandshamn skole 
der turen starter kl. 09.45. Vi går i jevn stigning på et 
høyde drag med typisk kystnatur opp mot Emberlands-
nipen som er 271 m.o.h. Fra toppen er det et flott utsyn 
over hele Bømlafjorden, Sveio, Stord, Tysnes og innover til 
Folgefonna. Lett tur på ca. 3 timers gangtid     
Turledere: Hans Enerstvedt 992 10 336 og  
Knut Lund Jakobsen

Tirsdag 12. september  
NUTEN 10 NÆRTURER 
Fra Flotmyr kl 17.00, fra ridesenteret kl 17.15 
Turleder: Karsten Langøy 975 19 294  

Onsdag 13. september  
KINNEBU TUR I ÅKRAMARKA 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 17.oo til Åkra der turen starter 
kl. 17.30 Bli med på tur i det området som omtales som 
Åkra-marka. Vi går innom Speiderplassen og Kinnstova.  Vi 
får se hvor Åkra Fjellag har sin fjellagshytte. 2-3 timers tur. 
Kart. Turkart: Sør-Karmøy. 
Turledere: Lars Petter Knutsen 979 57 578 og  
Arne Rossebø

Fredag 15. – søndag 17. september  
RALLARVEGEN – SYKKELTUR OG FOTTUR MED 
OVERNATTING PÅ FINSE OG HALLINGSKEID 
Fra Flotmyr i egne biler fredag kl. 09.00 til Haugastøl. Der 
henter vi sykler og sykler til Finse, -  27 km. Der overnatter vi på 
Finsehytta og får oss en 3 retters middag. Ta med lakenpose. 
Lørdag etter frokost fottur til brekanten Hardangerjøkelen 
– ca 5 timer: 
Etter fotturen går turen videre til Hallingskeid på sykkel 
(21 km) for overnatting. Søndag ca. 34 km til Flåm, tog 
tilbake til Haugastøl og retur med bilene hjem. Felles mid-
dag om kvelden. 
Turen går i et av de fineste høyfjellsområdene i landet. 
Mer info om detaljer blir sendt deltakere etter påmelding. 
Pris kr 2 900 for medlem og kr 3 300 for ikke medlem. 
Dette omfatter: 
-Leie av sykler på Haugastøl. De leverer vi fra oss i Flåm 
-Overnatting på Finsehytta med 3 retters middag, frokost, 
niste med påfyll av termos. 
-Overnatting på Hallingskeid. Her lager turledere middag 
til alle som er inkludert. 
-Retur med tog langs vakre Flåmsbanen  17.25 via Myrdal 
til Haugastøl ankomst 19.31. 
Bindende påmelding på nett innen 25. juli: haugesund.dnt.no 
For spørsmål, ring HT-huset tlf. 52 71 53 11. 
Turledere: Harald Selsås tlf. 952 11 114 og Eli Severinsen. 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har 
lest og akseptert vilkårene som er beskrevet i "Generelle 
vilkår for deltakelse på arrangerte turer, arrangementer 
eller kurs."

Søndag 19. september  
ORIENTERINGSTUR 
Denne søndagen kan du være med Haugesund Turist-
forening og HIL orientering og prøve deg på orientering 
ute i naturen. Oppmøte Flotmyr kl 10.00, og derfra fyller 
vi opp bilene og kjører til Sveio Golfbane. Der er det lagt 
ut poster som vi skal orientere etter. Har du kompass er det 
fint om du tar det med deg, kart vil du få utlevert hos oss. 
Det er turledere med både fra HIL orientering og fra 
Haugesund Turistforening. 

Onsdag 20. september  
ASKELAND I TYSVÆR (NL) 
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00. Vi kjører til Askeland der 
vi parkerer ved melkerampen og låven like før huset med 
nr. 145 på veggen. Naturlosen vår, Svein Terje Brekke, 
møter oss og vi vandrer ca 2 km på traktorveg oppover til 
2 krigsskjulesteder brukt i 1943. På turen lærer vi mer om 
historien Arnfinn Haga skrev om i "Aquebus kaller Lon-
don". Hvis vi vil inn i uren og se på skjulestedet "Kjerkå" er 
det bratt! Sammen vegen tilbake.  
Ca 2 timer t/r inkl. kaffepause.  
Turleder: Anne Rees Halvorsen 9770 5118   
Naturlos: Svein Terje Brekke
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Lørdag 23. – søndag 24. september  
HUNDSEID – OLALIA – FJELLSTØL 

Tirsdag 26. september  
SÅT 10 NÆRTURER 
Fra Flotmyr kl 17.00, fra Toskatjørn kl 17.15 
Turleder: Lars Petter  Knutsen 979 57 578

Onsdag 27. september  
SLETTENE FRILUFTOMRÅDE 
Vi starter fra Flotmyr i egne biler kl 17.00. Kjører til Gran-
lund samfunnshus på Eikeland i Sveio,så kjøres noen biler 
til parkeringsplassen til Slettene friluftsområde etterpå.  
Lett sti, ca 1,5 timer å gå. 
Turledere: Hans Enerstvedt 99210336 og Harald Amdal

Lørdag 30. september – søndag 1.oktober  
HØSTTUR TIL SANDVASSHYTTA 
Helgetur til Sandvasshytta, der vi går på stier utenfor Turist-
foreningens T-merkede nett.  
Start fra Flotmyr lørdag kl. 09:00.  Vi kjører til 
Åkrafjordtunet, der vi parkerer.  Fotturen starter herfra kl. 
10:30, først litt bratt opp lia på umerket sti til Hetleflot-
stølen, så videre gjennom Fagerskar og fram til Sandvass- 
hytta.  Søndag følger vi stien mot Simlebu et lite stykke før vi 
tar av og går via Larsbu ned til Møssegrostølen og videre 
ned til Markhus og tilbake til bilene. 
Vel framme på hytta lager vi god middag sammen.  
Neste dag går vi tilbake til bilene. 
Turleder: Lars Kristian Gjerde 944 87 843 

Tirsdag 3. oktober  
KVALARUNDEN 10 NÆRTURER 
Fra Flotmyr kl 17.00. fra Haraldstøtta kl 17.15 
Turleder: Kåre Stødle 414 43 796

Onsdag 4. oktober  
VARDAFJELLET – GÅSLAND 
Fra Flotmyr kl 17.00 i egne biler. Parkering på Bellevue. 
Turen går over Vardafjellet og til Gåsland,retur langs 
Evindsvannet. 2 timer. 
Turledere: Harald Amdal 958 27 648 og  
Heidi Stueland 

Fredag 6. – søndag 8. oktober  
YOGATUR TIL OLALIA 
Denne helgen skal vi utforske indre og ytre landskap 
gjennom yoga og flotte turer. 
Turen går til Olalia hvor mulighetene er gode for å 
kombinere yoga og turer i fjellet. Vi tilpasser både turer og 
yoga til den enkeltes nivå, så du trenger ikke ha erfaring 
med yoga fra før. Det vil arrangeres yoga inne morgen og 
kveld, tilrettelagt slik at vi har overskudd og tid til dagsturer 
lørdag og søndag. Dersom været tillater det vil vi bruke 
naturen som yogastudio mens vi er på tur. Ingenting er 
som å gjøre yoga ute i flott natur! Inkludert i prisen er yoga, 
turledelse, mat hele helgen og overnatting 
Påmelding på nett innen 27. september 
Pris som inkluderer overnatting, mat og yoga:  
Medlem: 2 200 kr, ikke-medlem: 2 550 kr 
Turledere: Unni Vestre og May Kristin Bringedal

Tirsdag 17. oktober  
KYSTSTIEN 10 NÆRTURER 
Fra Flotmyr kl 17.00, fra Haraldsstøtta kl. 17.15 
Turleder: Kåre Stødle 414 43 796

Onsdag 29. november  
GRØTFEST
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TURBESKRIVELSER SENIORGRUPPEN 2017:

Onsdag 15. februar 
SKITUR I OLALITRAKTENE
Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til parkeringsplassen på 
Opheim.
Turledere: Lars Kristian Gjerde, tlf, 94487843 og  
Bjørn R. Hauge, tlf. 48144392

Onsdag 8. mars 
ORIENTERINGS- OG MEDLEMSMØTE
Bytunet / HT-huset 3.etasje, kl. 19.00. Samling til hyggelig 
samvær med enkel bevertning og orientering om årets 
turopplegg, samt bilder fra gamle Haugesund ved Kåre 
Stødle.

Onsdag 29. mars 
VÅRNUTEN, TYSVÆR
Fra Flotmyr i egne biler kl. 10.00. Kjør til rundkjøringen 
i Aksdal og videre E 39 mot Stavanger. Du kommer raskt 
til avkjøring på høyre side: Eikeskog. Etter ca. 800 m på 
Eikeskogvegen, parkeres bilene i vegkanten. Lettgått tur, 
først langs dårlig traktorveg, over gjerdeklyver og så over 
piggtrådgjerde. Videre fin sti med enkelte varder slakt 
oppover før siste kneika opp til Vårnuten fra nord. Vid, fin 
utsikt over Tysvær og Haugalandet. Retur til bilene samme 
veg – eller en tur ut i terrenget for de som trenger litt større 
utfordringer. Lett tur, ca. 2-3 timer inkludert matpause.
Kjentmann og turledere: Tone Helene Strand Kveinen og 
Solveig Helgeland Hauge tlf. 46479048

Onsdag 19. april 
EMBERLANDSNIPEN
Fra Flotmyr i egne biler kl. 10.00 til Auklandshamn, der vi 
parkerer ved butikken.  Løypen går i en jevn, slak stigning 
gjennom småskog og langs små tjern.
Emberlandsnipen er 271 m.o.h. og på toppen er det en 
storslagen utsikt i alle retninger.  Ca. 3–4 timer tur/retur.   
Middels tur.  
Turledere: Erling og Eva Eide, tlf.  90073541

Onsdag 10. mai 
SKÅNEVIK – JURASKARDKJERRINGA
Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til kaien i Skånevik. Vi 
kjører opp til Åsheim hvor vi parkerer bilene. Derfra i rolig 
terreng opp til Valdra hvor vi tar en liten pause. Videre på 
sti opp til Juraskardskjerringa. Retur ned til Villmarksleiren 
hvis der ikke er arrangement.Alternativet hvis regn, er 
gapahuken til Skånevik Båtforening Turen er beregnet til 
ca. 3–4 timer. 
Kjentmann: Karl J. Risvold.  
Turledere: Anne Lise Borum tlf. 47285276 og  
Margareth Kårhus          
              

Tirsdag 30. – onsdag 31.mai 
OVERNATTINGSTUR TIL OLALIA
Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til Opheim for parker-
ing. Vi følger veien inn til hytta, hvor vi tar en god pause 
og spiser vår medbrakte nistepakke til lunsj. Kl. 13.00 tar 
vi turen til Hauganuten. Felles middag om kvelden. Etter 
frokost neste dag, går vi hjem til parkeringsplassen via 
Staurskar, Steinfjellet og Svendsli. Turledere: Paul Postvoll 
tlf. 99707453 og Anne Lise Borum. Påmelding på nett 
eller Bytunet inne 26. mai. Antall deltagere 20 pers.  

Onsdag 7. juni 
HEBNES – FJETLANDS NUTEN 720 m.o.h
Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til Nedstrand og ferje til 
Hebnes kl. 10.05. Vi kjører videre til Vatlandsvåg, hvor vi 
tar opp natur-losene før videre kjøring til Fjetlandsgården 
for parkering (ca. 330 m.o.h.) Turen starter i lettgått terreng 
med bjørkeskog, etterhvert brattere og åpnere.  
Bra sti. Ca 3 timer t/r. Godt fortøy anbefales. Hjemturen 
kjøres om Ropeid, eventuelt ferje fra Hebnes kl. 18.50. 
Kjentmann / naturlos: Marit og Øystein Lie. 
Turledere: Paul Postvoll tlf. 99707453 og  
Harald Amdal tlf. 95827648    

Søndag 14. juni 
BUSSTUR – DAGSTUR TIL HERAND  
MED HERAND KULTURGALLERI
Avreise fra Flotmyr kl. 8.00 og vi kjører til Odda og via  
Folgefonn- og Jondals - tunellen til Jondal og videre til  
Herand. Vi gjør vårt første stopp ved Herand Kulturhistoriske 
Senter hvor vi møter vår lokale guide for dagen. 
Her serveres det lett formiddagsmat før vi tar del i utstillinga 
“Ei reise gjennom 9000 år”. 
Etterpå tar vi bena fatt og rusler rundt i denne lille bygden 
hvor vi bl. annet skal innom Båtbyggarmuseet i båthavnen. 
Videre spaserer vi til Oppgangsaga. Før vi forlater Herand 
skal vi også få med oss et besøk i Husflidskrokjen. 
Vi finner tilbake til bussen igjen, og kjører til Hardanger kultur-
galleri som byr på mangfoldige opplevelser i vakre og unike 
omgivelser. Kulturgalleriet ligg i Melen ved foten av "dragefjel-
let" Samlen.  Her serveres det lekker 2 retters middag.
Kunstneren Arne B. Mælen kan ta en omvisning i verkstedet 
for de som ønsker. 
Ca. ankomst Flotmyr kl. 19.30
Pris: Kr 875,- pr pers for medlemmer og Kr 975.- for ikke 
medlemmer.
Påmelding på nett eller Bytunet innen 1. mai

Onsdag 16. august 
HEST I TYSVÆR
Fra Flotmyr i egne biler kl.10.00 til Liarvåg, Topnes
Tid: 2.5 timer t/r.  Fjellet Hest ligg i Nedstrand, nærere 
bestemt mellom Espevik og Liarvåg. Det går en godt synlig 
og delvis merka sti fra Topnes opp til Hest. Turen opp tar en 
dryg time, og utsikten på toppen er unik.  
Hest ligg 352 m.o.h.  Parkeringsplass på Topnes.  
NB! Vær vennlig og hold hunden i bånd.  
Turledere: Paul Postvoll tlf.99707453 og Eva Eide.

Tirsdag 22. – torsdag 24. august 
STRANDDALEN, SULDAL
Overnattingstur til Stavanger Turistforenings hytte  
Stranddalen i Suldal. Flott høyfjellsterreng.  
Avreise fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00. Kjører til Kvildal 
i Suldal, hvor bilene parkeres. Tur inn til Stranddalshytta på 
god T-merket sti. Ca. 3-4 timers tur. Ta med niste for dagen.  
Neste dag tur i området rundt hytta, flere aktuelle stier / 
ruter, ca 4 timers tur.
Torsdag retur til bilene. Stranddalen er ei betjent hytte. 
Overnatting i flersengsrom.
Pris, medlem: kr.1950,-   
Pris, ikke-medlem: kr. 2300,-
Prisen inkluderer to overnattinger med frokost, to middager, 
to dager med niste med termos. Drikke til middager betales 
separat. Husk lakenpose / sengetøy.
Påmelding: På nett eller Bytunet innen 13.aug
Turledere: Bjarne Enerstvedt og Solveig Helgeland Hauge, 
tlf 46479048
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Onsdag 6. september 
ULSERHAUG
I egne biler fra Flotmyr kl. 09.00 til Bjordalstunet på Bjordal 
(mot Vikebygd) for parkering. Vi starter fotturen.
ca. kl. 10.00. På skogsvei forbi Bårefjell og Høgenuten, 
videre forbi stien mot Grautvatn og så mot Grønedalen.  
Opp til Ulserhaug, 631 m.o.h.  Her oppe får vi følelsen 
av virkelig å være på høyfjellet, og det er flott utsikt mot 
mange kjente steder.  Ta gjerne med kikkert om du har.  
Videre går det på lyngbakkene ned mot stien som går 
mellom Bjordal og Vikestølen over Moldebrekka. Vi går via 
HT's tidligere hytte i Longåsdalen, deretter på traktorvei 
ned til Bjordalstunet.  
Krevende tur, ca. 6 timer 
Turledere: Edvin Storlien tlf. 95065384 og Thor Lilleland

Onsdag 20. september 
HODNAFJELLET
Fra Flotmyr i egne biler kl. 10.00. Vi kjører E 134 til Våg 
hvor vi tar av og følger E 39 et lite stykke og parkerer ved 
bedehuset på Tveit.
Herfra er det god, men litt bratt traktorveg et godt stykke 
oppover. Siste stykke på grei sti til toppen.
Er vi heldige med været, er utsikten fra toppen veldig bra i 
alle retninger.
Gangtid ca. 2–3 timer. Lett til middels tur.                                                                                                                
Turledere: John M. og Marit Knudsen tlf.  90873655

Onsdag 4. oktober 
ALNEDALSVATNET
Fra Flotmyr i egne biler kl. 10.00. Ta av fra E 134 i Isvik 
mot Vikebygd. Etter 2 km tar vi av til venstre mot Haralds-
eidvågen. Parkering i vegkrysset i Haraldseid. Lett tur, 
2–3 timer. Terreng: noe myrlendt og litt lauvskog enkelte 
plasser, beitemark, traktorveg og sti. Ha på godt fortøy.                                                         
Turledere: Aslaug og Torfinn Dommersnes tlf. 91711295

Onsdag 18. oktober 
SVEBAKKEN – FJON
Fra Flotmyr i egne biler kl. 10.00 til Fylkesgrensa v/Lilland 
for parkering. Turen går i lett terreng ned til Ålfjorden.  
Svebakken er en gammel husmannsplass under gården 
Lilland i Tysvær. Kommunen har opparbeidet stedet til friom-
råde, merket stier og satt fram benker og bord. Vi går returen 
om Fjon på gammel ferdselsvei mellom Grunnavåg og Fjon. 
Turledere: Anne Lise Borum tlf.47285276 og  
Margareth Kårhus

Onsdag 1. november 
BYVANDRING

Onsdag 15. november 
MEDLEMSMØTE, KVELD

For alle påmeldingsturer gjelder følgende vilkår, se neste side...



11

For alle påmeldingsturer gjelder følgende vilkår:

GJELDENDE FRA 01.01.2016

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i  
Haugesund Turistforenings regi. For lokallagene gjelder egne vilkår.

1. Påmelding 
Aktiviteter er åpne for alle som tilfredsstiller de nødvendige 
fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre ar-
rangementet, se pkt. 9. Medlemmer av DNT får medlems-
pris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et 
tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. 
Påmelding skjer via nettsiden til Haugesund Turistforening, 
eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon. For 
deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene aksept-
ert når booking er utført.

2. Avtaledokumenter 
Avtalen mellom deltaker og Haugesund Turistforening: 
Deltager er forpliktet til å lese og sette seg inn i følgende 
dokumenter som finnes på våre nettsider, eller utdeles ved 
påmelding i turinformasjonen:

- Detaljprogram med turbeskrivelse - Utstyrsliste - 
 Generelle vilkår - Kvittering tilsendes deltakeren på opp-
gitt e-post adresse, eller mottas ved påmelding i turinfor-
masjonen.

3. Pris 
Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detalj-
programmet. Haugesund Turistforening forbeholder seg 
rett til å forhøye/senke prisen ved endrete skatter/avgifter, 
trykkfeil, omkostninger ved force majeure el. Forhøyelse av 
prisen skal varsles snarest og senest 14 dager før avreise. 
Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, 
kan deltaker avbestille arrangementet uten omkostninger. 
Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales 
ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling 
Betaling skjer ved tilsendt faktura, eller ved påmelding og 
betaling i vår turinformasjon.

5. Avmelding 
Avmelding av foreningens aktiviteter skal fortrinnsvis skje 
skriftlig.

Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må 
det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved del-
takeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes 
hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager 
før avreisedato refunderes 50 % av deltakeravgiften. Ved 
avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis 
den påmeldte ikke møter ved avreise, blir deltakeravgiften 
ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillings-
forsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. 
Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som for-
hindrer deltakelse.

6. Avbrudd 
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Haugesund 
Turistforening ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge 
av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private 
reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av 
hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager 
og pkt. 7. Avlysning

7. Avlysning 
Haugesund Turistforening kan avlyse aktiviteten ved force 
majeure, vanskelige værforhold, for liten påmelding, man-
gel på turleder el. Ved avlysning plikter Haugesund Turist-
forening, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 7 dager 
før avreise. Avlyses en aktivitet, blir hele det innbetalte beløp 
tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstat-
ning, verken for økonomisk eller ikke- økonomisk tap.

8. Endringer 
Haugesund Turistforening skal gjennomføre aktiviteten i 
henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer 
på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som 
gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet som 
planlagt. Haugesund Turistforening skal, hvis mulig, 
meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige 
endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid. 
Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer 
gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne 
snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i 
fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra 
sikkerhetsmessige forhold.

9. Deltakers ansvar 
Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vur-
dere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å 
gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden 
ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege

Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtale-
dokumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter 
turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med 
mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige 
 fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller 
utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke 
kreves tilbakebetaling fra Haugesund Turistforening. 
Deltaker må selv bære evt. ekstraomkostninger.

10. Forsikringer 
Haugesund Turistforening understreker at deltakelse på 
foreningens aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar.  
Haugesund Turistforening påtar seg ikke ansvar for økono-
miske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe 
under foreningens arrangementer.  Haugesund Turist-
forening anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med 
bostedsadresse i Norge å tegne kombi reise-/ulykkes-
forsikring. Ditt forsikringsselskap ordner dette. Andre 
deltakere anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

11. Klager 
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En 
skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til 
Haugesund Turistforening snarest og senest en måned 
etter at aktiviteten er avsluttet.

12. Bilder 
På turer i regi av Haugesund Turistforening vil/kan det bli 
tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene 
kan bli benyttet i Haugesund Turistforening/DNT`s pub-
likasjoner og egne internettsider eller i andre medier 
relatert til Haugesund Turistforenings aktiviteter. Hvis du 
vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere 
 turleder om dette, når turen starter.


