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BLIKK FOR DET
STORSLÅTTE

Naturopplevelser for livet
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Vending
Vending turisthytte i Bergsdalen passer perfekt for
deg som har kun én dag fri og gjerne vil ha skikkelig
fjellfølelse. Stå tidlig opp, kjør til Hamlagrøvatnet og
spenn skiene på deg der. Nydelig, slakt terreng oppover
mot Vending. Etter knappe to timer er du ved hytten.
Etter en liten rast der venter fin nedfart på hjemveien.
Perfekt dagsturmål!

Kunnskapsåretet

REDAKSJONENS
TURTIPS
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Blikk for det storslåtte
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André

Sjekk UT - Ny app

Hjortlandsdalen
Hjortlandsdalen i Åsane har mye å by på. En favoritt er å gå
opp på Storsåta og videre over Vardeggen, som ender ved
Vikinghytten. Herfra er det en fabelaktig panoramautsikt
med Byfjellene i sør og Askøy og Øygarden i vest, og i
fint vær kan man skimte forlokkende Stølsheimen i nord.
Herfra er det også fint å gå videre til Fløyen eller Ulriken
om man vil ha seg en lengre tur.
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Hyttebooking

12

Hild

10 lure tips

Horndalsnuten
Horndalsnuten (1461 moh.) er en del av Raundalsryggen og er
et flott toppturmål på ski i Vossafjellene. Et naturlig startpunkt for
turen er Skiple, som ligger ca. 20 km øst for Voss. Herfra følger
du traktorveien oppover Horndalen og videre opp ryggen til
toppunktet. Nyt utsikten mot Voss eller Granvin, spenn på deg
skiene og kos deg nedover de fine flankene.
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Kvisting

16

Einar

Luftens baroner

Høgstefjellet
En flott fottur er turen til Høgstefjellet, det nest høyeste
fjellet i Åsane. Her får du langt flottere utsikt enn den du får
fra den høyeste toppen, Veten. Kjør til Baugtveit og parker
på Håkonsplass. Gå litt tilbake på veien og følg synlig sti
oppover til venstre. Kupert og variert terreng tar deg til
ryggen av fjellet, og du treffer sjelden andre på denne
veien til toppen. Vel oppe er det bare å nyte utsikten, og
så følge stien nord- og østover videre, før den går mot vest
og tilbake til parkeringen. Fjellstøvler anbefales.
Ågot
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Den dagen avtaler brytes

Dræggehytten
Raskt tilgjengelig, men likevel en følelse
av å være langt og høyt til fjells. Turen
fra Munkebotn opp til Dræggehytten
på Byfjellene kan gå i både høyt og rolig
tempo. Pulsen banker fordi stien er bratt.
Mot toppen røsker vinden ofte i deg. Det
er bare å glede seg til returen.
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Årets turleder

21

Mette

Hvordan lage snøengler

22
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Vintertur i Stølsheimen

26

I kajakken er vi alle like
Geitenakken
Ta turen til Stordalen i Masfjorden. Ta gjerne inn på
Stordalen Fjellstove. Køyr vidare nordover til Nystølen,
der turen startar på austsida av vegen. Følg merka sti
til toppen av Geitenakken. Tilbaketuren kan ein gjerne
gå rundt Sprongavatnet. Dette er eit område der Bjørn
West-styrkane var i kamp i maidagane i 1945.
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ESPEN HAAGENSEN

Planleggingskart

30

TURPROGRAM
Lauvnostind

Birger
Forsidebilde: Breiskrednosi. Foto: Espen Haagensen.

Veigdalen
Veigdalen vert eg aldri ferdig med. Den er like lun og
gjestmild til alle årstider. Eg likar helst å gå inn langs
elvas austside, med retur langs Langedalen i vest. Hjølmofossen er eit mektig skue. Etter Vivelid ber det opp
forbi Hedlo, Rjotomyrane og over til Hadlaskardhytta.
Her ligg Grananutane og Hårteigen og riv i meg frå
kvar sin kant.
Thorbjørn
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OPPLEV FJELLET PÅ RIKTIG UTSTYR

2017 – Kunnskapsåret

FISCHER /
ALFA BARNESKIPAKKE
MED GORE-TEX SKO

FISCHER POWERLITE
SKIPAKKE

FISCHER E-99 X-LITE
SKIN TECH SKIPAKKE

Smal,
innsvingt
og
superlett
stålkant-ski for preparerte løyper
i marka og på ¡ellet. Skien sikrer
deg trygt og godt svinggrep på alle
underlag. Vi har kombinert denne
skien med Alpina Combi (herre)
og Combi Eve (dame) som er
lette og varme støvler med solid
ankelstøtte.

Nå med kortfell-system. Den
anerkjente ¡ellklassikeren som
kan brukes både i og utenfor
løypen. Stålkantski med langspenn, smørelomme og 13 mm
innsving. Vi har kombinert denne
skien med støvlene
Alpina
++Traverse BC eller Crispi BC
Stetind.

Pakkepris:

Pakkepris:epris:

Pakkepris:

1.399,-

3.799,-

5.199,- / 5.999,-

FISCHER E-109 X-LITE
SKIN TECH FJELLSKIPAKKE

ÅSNES NANSEN /
CECILIE FJELLSKIPAKKE

ÅSNES INGSTAD
FJELLSKIPAKKE

Nå med kortfell system. Dette
er pakken for krevende høy¡ellsturer. Fischer E 109 er en kraftig,
bred og lettsvingt ski med stålkant
og hele 18mm innsving. Sammen
med den nye Crispi Bre støvelen i
Gore-Tex® og Super Telemark
bindingen, er dette virkelig en pakke vi går god for. Skien kan også
godt kombineres med Crispi Bc
Stetind i Gore-Tex® og Rottefella
Magnum binding hvis en prioriterer
gåingen.

Kanskje
den
optimale
¡ellskien. Bred stålkantski med god
bæreevne og moderat gåspenn for
høy¡ellsturer i kupert norsk terreng. Integrert fellelås slik at en kan
bruke kortfeller. Sammen med den
nye Crispi Brestøvelen i Gore-Tex®
og Super Telemarkbindingen, er
dette virkelig en topp høy¡ellspakke. Skien kan også godt
kombineres
med
Crispi
BC
Stetind i Gore-Tex® og Rottefella
Magnum binding hvis gåingen prioriteres.

Pakkepris:

Pakkepris:

Pakkepris:

6.599,- / 6.599,-

5.899,- / 5.899,-

6.699,- / 7.199,-

Definitivt den aller beste barnepakken på markedet. Country
Crown er en bred og innsvingt ski
med smørefri såle, og Alfa TX-10
skoen med Gore-Tex® membran
og ullfor holder barna varm og tørr
på beina. Leveres med Rottefella
Dino binding. Skilengder: 120-150
cm. Skostørrelser: 30-38.

FRIKK H. FOSSDAL

Foto: ÅSNES v/Sveinung Klyve

Valg av riktige ski og sko er avgjørende for en god skiopplevelse. Vi har
kompetansen og utvalget slik at vi sammen finner utstyret til ditt behov.
Velkommen inn for en hyggelig skiprat!

Turleder Johnny Ytreland på vei mot Selhamar turisthytte i Stølsheimen.

DNT og Bergen og Hordaland Turlag
satser på at 2017 skal være «Kunnskapsåret». I år vil vi arbeide hardt
for å øke kunnskapen om våre flotte
naturperler og hvordan du skal komme
deg dit du hittil bare har drømt om.
Som alt annet må kunnskap om friluftsliv og trygg ferdsel i fjellet læres. Mye
tyder dessverre på at denne kunnskapen generelt
er synkende. Mange har ikke med seg gamle
tradisjoner og grunnleggende ferdigheter som
hvordan kle seg, hva som skal være i sekken, bruk
av kart og kompass samt godt fjellvett.
DNT og BHT er den største kunnskapsbasen og

«utdanningsinstitusjonen» for friluftsliv i Norge.
I 2017 vil vi bruke denne kompetansen til særlig
å fokusere på følgende temaer:
•Fjellvett, med grunnleggende opplæring i trygg
ferdsel i fjellet
•Hytte-til-hytte-systemet
•Kurs- og fellesturtilbud
•Turkultur og kunnskap om bevaring av natur
som grunnlag for friluftsliv
Dette vil vi formidle gjennom mange kanaler.
Det kommer både nye filmer og kurs. På våre
tradisjonelle arrangementer vil kunnskap om
friluftsliv stå sentralt. Vi vil plukke ut og gi særlig
informasjon om noen turer som vi mener både

gir fantastiske opplevelser og som er egnet til øke
kunnskapsnivået. Turledere og hytteverter – og
alle andre tillitsvalgte – vil ha et særlig fokus på
å formidle kunnskap.
På denne måten vil vi bryte barrierer. Flest mulig
skal få økt sin kunnskap, slik at de kan gjennomføre
turer og besøke steder de drømmer om. Vi ønsker
å sette mange i stand til å sprenge personlige
grenser og oppleve ny mestring!
God tur på nye spennende stier!
TORE JOHAN SMIDT
STYRELEDER BERGEN OG HORDALAND TURLAG
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Nå over 21 000 følgere!

Føremeldinger
Inspirasjon
Nyheter

En bred og moderne ¡ellski med
meget god bæreevne og supre
kjøreegenskaper. Perfekt til turer
i krevende og bratt terreng.
Moderat gåspenn samt integrert
fellelås. Bør brukes sammen med
en 75mm støvel, så her har vi
satt sammen en pakke med Voile
kabelbinding, samt den nye Crispi
Bre støvelen. Alternativ er Crispi
Svartisen støvelen som har en
mykere
såle,
men
stivere
ankelmansjett.

Turtips

Turbilder

ANDRÉ MARTON PEDERSEN
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Daglige oppdateringer

Markeveien 3, rett ved Torgalmenningen.
Telefon 55 62 73 00 eller info@outdoorbergen.no
ÅPNINGSTIDER 10-18 TORSDAG 10-19 LØRDAG 10-16
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BLIKK FOR DET STORSLÅTTE

TOPPSAMLEREN

Klokken er 13.30. Det er torsdag, regn, vind og fire
sure grader i luften i Bergen by. Espen Haagensen
møter meg på parkeringsplassen ved Montana, og
sammen starter vi på turen opp mot Ulrikens topp.
Vi er på Haagensens hjemmebane. Det er i Bergen
han bor sammen med sin familie.
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Til daglig jobber han som dataingeniør i DNB,
men store deler av fritiden sin tilbringer han høyt
til fjells med kamera i hånden. Denne dagen skal
vi bare opp til 643 meters høyde. En kort og lett tur
for en fjellvant mann som Espen.

ESPEN HAAGENSEN

– Når startet egentlig din interesse for fotografering, Espen?
– Det var i 2004, og mine første turer var i Jotunheimen. Jeg begynte å samle på topper over 2000
meter og kjøpte meg et kamera for å dokumentere

På vei inn til Demmevasshytta.

Espen Haagensen (42) er avhengig av å være ute. Han tar
bilder for å få ro i sjelen. Men hans altoppslukende
fotohobby høyt til fjells holdt på å koste ham livet i 2010.

disse turene. Det begynte med et enkelt kompaktkamera, før jeg kjøpte mitt første speilreflekskamera i 2007.
Siden den gang har det blitt flere kameraer, utallige bilder og mange nye fjelltopper. Av Norges
379 topper på over 2000 meter har Espen bare 12
igjen å bestige.
IPHONE-EVENTYRET

Flere av Espens stemningsfulle bilder har fått stor
oppmerksomhet og har blitt spredd på internett
verden rundt. Men det var først i 2014 det virkelig
skulle ta av. Da kjøpte teknologigiganten Apple
rettigheten til et bilde han tok av Demmevasshytten ved Hardangerjøkulen.
– Det var en megaoverraskelse da jeg oppdaget
hva Apple brukte bildet til.

Bildet ble nemlig valgt som bakgrunnsfoto på
iPhone 6-telefonene. Det tok ikke lang tid før
Espens egen telefon kokte over av henvendelser
fra fjern og nær presse. Selve bildet ble tatt på den
årlige førjulsturen fra Finse til Demmevass med
Turlagets fjelllsportgruppe en stjerneklar desemberkveld i 2013.
– Av de mange gangene jeg har vært med på denne
turen har jeg aldri opplevd bedre værforhold. Det
var helt spesielt. Stjerneklart, kaldt, nysnø, og
med månen lurende bak en sky. Alt klaffet denne
kvelden. Flaks eller utholdenhet, kanskje begge
deler, sier Espen noe beskjedent.
Hvorfor tror du Apple valgte ut akkurat dette bildet?
– Eventyrstemningen. Det er den eneste forklaringen jeg kan finne på dét.
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RO I SJELEN

Vi har beveget oss et stykke oppover
stiene, men det er få folk å se på
Ulriken på dager som denne. Espen
har tross den lave temperaturen bare
på seg en tynn trøye. «Fryser han
ikke?» tenker jeg. Selv er jeg iført
både isolasjon og skalljakke. Dette
må jeg finne ut av.
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– Er du en varmblodig mann?
– Ja, definitivt. Jeg svetter utrolig
lett. Det er vel også derfor vinteren
er min favorittårstid.
Han er overbevisende, men nå må vi
tilbake på sporet. Hva gir fotograferingen deg?
– For meg er det en kombinasjon av
tur og foto. Det blir en måte å koble
av på, og det gir meg ro i sjelen. Det
kan kanskje virke kjedelig å stå i ro i
timevis for å ta et bilde, men jeg har
som regel hatt en god opplevelse.
Jeg er veldig tålmodig.
Og Espens tålmodighet har resultert
i mange storslåtte fotografier fra
den norske fjellheimen.
– Når lyset klaffer og du har et motiv

Kiellandbu.

utenom det vanlige og en interessant forgrunn, da kan det bli veldig
bra.
FJELLETS TILTREKNINGSKRAFT

Espen fascineres av fjell. Helst spisse
og høye. Det er de som fanger hans
oppmerksomhet og nysgjerrighet.
Aller helst tar han turen til Breiskredsnosi, som strekker seg 1189
meter over havet. Men her er det ikke
fjellet i seg selv som imponerer Espen.
Det er utsikten fra toppen.
– Fra toppen får du en helt spektakulær
utsikt rett ned mot Nærøyfjorden og
bygden Bakka, og her møter du få folk.

nitivt på andreplass bak dét. Klatring
har det derimot blitt mindre av. Espens
ansiktsuttrykk forandrer seg.
– Jeg hadde en stygg ulykke i 2010.
FALLET

Det er 1. mai i 2010, og Espen er på
tur i Jotunheimen sammen med Turlagets fjellsportgruppe. En gruppe på
åtte personer er på vei opp Ringsdalen
mot Store Ringstind. Føret er hardt og
isete, så Espen velger å ta på skarejern
på randoskiene. På cirka 1500 meters
høyde når gruppen et bratt parti før de
kommer inn på selve breen. Espen tar
frem kameraet og stiller seg opp for å
ta et bilde. Så sklir han.

Turen opp beskriver Espen som hardt
arbeid, og tilføyer at det da føles ekstra
godt å komme frem. En gang i året
prøver han å få til denne turen, da helst
på randoski en solskinnsdag i mars
eller april.

Fallet fører ham flere hundre meter ned
fjellsiden. På veien nedover treffer han
flere steiner. En hardt skadet mann blir
hentet ut av luftambulansen og fløyet
til Haukeland universitetssykehus.
Selv husker han ingenting.

– Generelt føler jeg at jeg er avhengig
av å være på tur i fjellet for å kunne ha
det bra med meg selv. Det er dét som
kommer først. Fotointeressen er defi-

– Jeg har blackout fra før det skjedde
til flere dager etterpå.
Skadene på kroppen var massive.

Maradalsryggen i Jotunheimen.

Brudd i nakken, ryggen og bekkenet.
Han var sannsynligvis veldig heldig
når det ikke gikk verre. I dag setter
Espen enda mer pris på muligheten til
å kunne ferdes ute i naturen, og redd er
han ikke blitt.
– Verst var det for familien hjemme.
De har nok blitt litt mer bekymret for
meg.

– Kiellandbu er en opplevelse. Jeg og
min kone var der sist en grisekald og
fin fullmånekveld i februar. Vi hakket
is vekk fra vinduene og hadde hytten
helt for oss selv. Så var det bare å håpe
at det var ved i hytten. Det er det ikke
alltid. Espen ler høyt før han fortsetter.
– Jeg har opplevd at det bare var én
kubbe igjen, så nå har jeg alltid med
meg ekstra ved for å være helt sikker.

TURLAGSMANNEN

VERDEN VIL BEDRAS

Med kort vei igjen til toppen kommer
snøværet blåsende inn over Ulriken.
Til og med Espen må nå ta på seg mer
klær. Med blafrende jakke forteller
Espen at han har et godt forhold til
Turlaget. Han har deltatt på mange
fellesturer med fjellsportgruppen og
levert mange stemningsfulle fotografier av hytter, folk og natur. I årets
DNT-kalender er hele åtte av tolv bilder tatt av Espen.

Selv om Espen er en dyktig fotograf,
lar han seg imponere av andre fotografers bilder. Men én ting frustrerer ham;
han snakker raskere nå:

Når det gjelder turlagshyttene, har han
et spesielt forhold til Kiellandbu, som
ligger på toppen av Løkjedalsnuten
i Kvam.

– Det er veldig mange flinke folk der
ute, men mye av det som blir presentert, er veldig glatt og polert. Det blir
brukt utrolig mye tid i etterbehandling
for å få bildene til å se slik ut, men det
var ikke sånn det var i virkeligheten.
Det kan du være sikker på.
– Men hva med dine egne bilder, er
du forsiktig med hvor mye du selv
etterbehandler?
– Jeg prøver å ikke etterbehandle bil-

dene for mye, men jeg ser også at jo
mer du vrir på bildene, jo lettere er det
å få likes på Instagram. Det er en hårfin
balanse: skal du, eller skal du ikke?

het enn de virkelighetsnære bildene.
Det er et dilemma, dessverre. Skal du
få mye oppmerksomhet, må du skru
på noen spaker.
JOBB VERSUS HOBBY

HAAGENSENS
7 FOTOTIPS:
1) Ta med et kamera du faktisk
bruker
2) Ha kamera lett tilgjengelig
3) Finn en interessant forgrunn
4) Ta helst bildene i den blå
timen
5) Vær tålmodig for gode
resultater
6) Bli inspirert av andre
fotografer
7) Ta bilder i all slags vær

– Hva velger du?
– Jeg har sikkert beveget meg over
grensen enkelte ganger. Jeg legger jo
merke til at bilder som er langt fra virkeligheten får mye mer oppmerksom-

Vi når toppen av Ulriken. Det er ingen
folk å se. Ikke engang folkene som
jobber på Ulriksbanen. Espen har sin
siste dag i pappaperm denne dagen.

– Hva med fremtiden Espen, har du
satt deg noen nye fotografiske mål?
– Det er flere steder jeg har lyst til
å oppsøke. Grønland, Færøyene og
Patagonia står høyt på listen. Det
er mange ting jeg kunne tenkt meg
å gjøre, så får vi se hvor veien går
videre.
TEKST OG FOTO: EINAR SLEIRE
FOTO: ESPEN HAAGENSEN

– Hvordan er det å kombinere IT-jobb
og fotohobby?
– Jeg har hatt veldig mye frihet under
ansvar i DNB. Er det en fin værmelding dagen før, så sender jeg tekstmelding til sjefen. Det er verdt mye
for meg å ha den muligheten, og dét
er en av grunnene til at jeg fortsatt
jobber i DNB.
Espen har aldri vurdert å si opp jobben, men avslører at han har en tanke
i bakhodet om å jobbe en prosentsats
med foto etter hvert.
– Jeg er blitt far og har en datter som
skal begynne i barnehagen, så det må
nok vente noen år.
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EINAR SLEIRE

Fjellsportgruppen på Austabotntind.

ESPEN HAAGENSEN

ESPEN HAAGENSEN

ESPEN HAAGENSEN

?????????????

ESPEN HAAGENSEN
Født: 5. j uni 1974
Bosted: Bergen, Kalfaret
Sivilstatus: Gift med
Monica Valde
Jobb: IT-utvikler i DNB
Hobby: Friluftsliv og foto

Tradisjonen med å skrive seg inn i turboken
på toppen av fjellet går langt tilbake i tid.
Etter påske lanserer DNT en digital versjon
som skal åpne nye spennende muligheter
for registrering.

venner eller føre statistikk over hvilke
turmål man har besøkt. Prosjektleder
Kleiveland tror Bergen og Hordaland
Turlag og medlemmene vil kunne ha
stor nytte av Sjekk UT-appen.

Prosjektleder Endre Kleiveland i
DNT sentralt har stor tro på den nye
tur-applikasjonen.
– Jeg tror mange kommer til å se
verdien av den nye Sjekk UT-appen.
Den vil kunne bli en aktivitetstrigger til
å komme seg ut på tur. DNTs versjon
av Pokemon Go.

Medlemsforeninger og lokallag
vil kunne sette opp ulike lister med
definerte turmål. Eksempler på dette
kan være 7-fjellsturen, 10 turposter
i Os eller 10 hytter i Stølsheimen.
Turmålene, listene og bildene dine vil
du lett kunne dele videre på sosiale
medier som Facebook og Instagram.

Sjekk UT vil kunne gi folk flere spennende muligheter. Her kan man
sette seg nye små og store turmål,
samle på fjelltopper, konkurrere med

Lanseringsdatoen for Sjekk UT-appen
vil bli rundt 1. mai 2017.

– Det vil være en digital døråpner
til arrangementer som blant annet
7-fjellsturen, Opptur og Kom deg
ut-dagen. I tillegg vil en kunne lansere
store deler av turprogrammet gjennom appen, og inspirere flere folk til
å komme seg ut på tur. Omfanget av
hvilke turmål som inkluderes vil bli
så stort som medlemsforeningene
ønsker.

TEKST: EINAR SLEIRE

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Sjekk UT
ny tur-app

Den nye Sjekk UT turapplikasjonen
til DNT blir en digital versjon av
turboken hvor en kan registrere seg
med navn på fjelltopper, turposter
eller hytten en oppsøker. Konseptet er
enkelt, og registreringen skjer digitalt
i appen. Når en befinner seg innenfor
50 meter fra turmålet, aktiveres
muligheten for å kunne sjekke inn. I
tillegg vil en også kunne ha mulighet
til å legge igjen hilsener og bilder. Alt
vil være synlig så lenge en befinner
seg innenfor 50 meter fra det aktuelle
turmålet. Applikasjonen er gratis. Alt
du trenger å gjøre er å laste den ned
til din smarttelefon.

Vending turisthytte i Bergsdalen.

Innføring av hyttebooking
Forhåndsbooking av sengeplasser vil snart innføres på alle hyttene til Bergen og Hordaland
Turlag. Et system som vil kunne øke forutsigbarheten for overnatting og få flere folk ut på tur.
NYE MULIGHETER
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Etter initiativ fra DNT sentralt vedtok styret
i Bergen og Hordaland Turlag 6. desember
2016 å innføre et eget hyttebookingsystem.
Det betyr at det i fremtiden vil være mulig å
forhåndsbestille seng på alle de selvbetjente
og ubetjente turlagshyttene. I praksis betyr
det nye systemet at alle vil kunne bestille
sengeplass på hyttene seks måneder frem
i tid. Hver seng vil være tydelig merket og
lett å finne frem til, og bookingen vil være
tilgjengelig på Turlagets nettsider helt frem
til kl. 12 ankomstdagen.

ESPEN HAAGENSEN

FORTSATT LEDIGE SENGER

Selv om en hytte er fullbooket på nettsiden,
vil alltid minst 50 % av sengekapasiteten
være tilgjengelig for andre som ikke har
booket og ønsker å oppsøke hytten. Hyttedriftsansvarlig i Turlaget, Marit Djupvik,
forteller at det vil komme mer informasjon
både på nett og på hyttene, slik at folk enkelt
skal kunne ta i bruk det nye bookingsystemet når det blir innført. Utfordringen tror

Djupvik blir informasjonen i forhold til ledig
kapasitet.
– Folk må vite at det fortsatt er 50 % ledig
kapasitet på en hytte, selv om den står oppført
som «fullbooket» på nettsiden.
En frist å merke seg i forhold til forhåndsbookingen er kl. 19. Etter dette tidspunktet
vil alle bestilte senger bli frigjort hvis ikke
bestilleren har dukket opp. Det betyr at om
du har gjort en forhåndsbestilling, men ankommer hytten etter kl. 19, må du finne deg
en annen seng.
MER FORUTSIGBART

Hovedmålet til Bergen og Hordaland Turlag
er å få flere folk ut på tur. Med det nye boo-

kingsystemet tror daglig leder i Turlaget, Helene Ødven, at flere nye brukere vil benytte
seg av hyttene.
– Hyttebookingen vil gi større forutsigbarhet. Det vil gjøre det lettere for nye medlemmer og barnefamilier å oppsøke hyttene når
de vet at de har en seng å komme til. I tillegg
vil det være positivt når man er flere på tur
sammen og ønsker å sikre seg at alle får
overnatte på samme hytte.
Dato for når det nye hyttebookingsystemet
vil tre i kraft, er ennå ikke bestemt, men det
vil etter all sannsynlighet skje i løpet av 2017.
TEKST: EINAR SLEIRE

Støtt
oss med DIN Grasrotandel
Ved å tilknytt oss som din grasrotmottaker, vil vi få 5 prosent
av alt du spiller for hos Norsk Tipping. DU kan tilknytte oss
hos kommisjonæren, via grasrotandelen.no eller på norsk
Les mer på grasrotandelen.no
tipping mobilspill.

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen. Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.
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Ta alltid med et ekstra par med votter i
sekken. Tro det eller ei, votter kan bli våte
eller forsvinne. Med kalde og stivfrosne
fingrer blir du raskt fryktelig hjelpeløs og
pessimistisk.

6

Lytt til erfarne gnagsårfolk. Vær
føre var og tape gnagsårplaster på
utsatte steder før du labber av sted.
Tape gjerne over med sportstape,
slik at det hele sitter som en kule.

LURE TIPS TIL
VINTERENS
SKITURER
1

2

12

Når man ferdes i vinterfjellet på
ski, er det noen tips en ikke kan
være foruten. Dette er råd som kan
redde deg fra ubehagelige opplevelser og skåne deg for uheldige
konsekvenser.
Her kommer noen tips som vil gi deg bakoversveis av entusiasme og skape positive
ringvirkninger høyt til fjells. Med disse rådene
kan du trygt gå denne vinteren i møte med
hevet hode og lav hvilepuls. Aldri mer en sur
mine. Aldri mer en forstyrrende negativ tanke
å spore. Aldri mer motgang og slit. Len deg
godt tilbake i sakkosekken, med en god kopp
nytraktet kaffe, og ta her imot 10 lure tips til
vinterens skiturer som utelukkende vil skape
glede for deg og dine.

3

7

 usk å ta med deg en toalettrull i sekken når du skal langt av
H
sted. Snø fungerer dårlig når du står der rådvill og forvirret i åtte
minusgrader og merker at nøden kaller.

8

 ape skifellene fast på bakenden med
T
gaffatape før du drar hjemmefra. Da
får tapen godt feste, og du slipper
flagrende bakfeller som gir deg
psykiske problemer i første motbakke.

Det kan være meget lurt å ha en matbit lett tilgjengelig i
jakkelommen. Sulten kan komme brått, og lavt blodsukker
kan gå kraftig ut over vennskapet til dine turkamerater.

Ta med deg tape i sekken.
Gaffatape er din beste
venn i nød, enten du har
noen ødelagte bindinger,
knekte staver eller får
lyst til å lage monoski og
drømme deg tilbake til
80-tallet.

13

 et er ingen skam å klippe sine lange
D
tånegler før en tar på seg sine litt for
trange skisko. Om man da ikke har
en spesiell fascinasjon for smerte,
blåfarge og blod på sokkene.

4

Tenk positivt. Ikke la bekymringer
få ta overhånd og ødelegge turen.
Det går ikke skred på flat mark,
og du har helt sikkert husket å
slå av kaffetrakteren før du dro
hjemmefra.

9

10

Husk sko- og sokkeskift. Etter en lang tur i
vinterfjellet er dine føtter både illeluktende
og våte av svette. Få ting slår da følelsen av
nye sokker og tørre sko. Ren glede.

10) Til slutt: Glem ikke de kloke ordene til nudelkongen,
Mr. Lee: «Fjellet kommer ikke til deg. Det er du
som må gå til fjellet.» Kom deg ut på tur, nyt
stillheten og finn roen i vinterfjellet.

ANDRÈ MARTON PEDERSEN
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Vøringevatnet
Stølsvatnet

STØLSHEIMEN

Hallsetvatnet

Norddalen

Steinslandsvatnet

Bjergane

Holskardsvatnet

Storfjellet
Gavafjellet

Grøndalseggjane

Askjellfjellet

Skjerjavatnet

Urdeggi

Selhamar
Kvilesteinsvatnet

Nygård

Vikafjell

Askjedalsvatne

Reinsnova

Visste du at Turistforeningen
merker hele 4300 kilometer
med vintertraséer hvert år? Her
kan du se rutene som Bergen og
Hordaland Turlag har ansvar for.

Følgende traseer i Stølsheimen vil bli
kvistet til palmehelgen (uke 14).
Stølsdammen–Solrenningen–Åsedalen–
Selhamar–Trefall –Kvanndalsleitet–
Sennedalen

Åsedalen

Stølsdalen

Modalen

Trefall

Ekse

Grøndalsvatne
Gullbrå

Bolstadøyri

DALE

Med god hjelp fra Røde Kors legger vi til
rette for gode og trygge opplevelser til fjells.
Kvisting av vinterløyper påbegynnes rundt
midten av februar hvert år, og gjelder som sikre
veivisere frem til ca. midten av april.

Kvitafjell

BERGSDALEN

Bergsdalen

Følgende traseer i
Bergsdalen
vil bli kvistet innen 1. mars.
Lid–Høgabu
Småbrekke–Gullhorgabu
Hamlagrøosen–Vending

Berge
Kaldestad

Knausdalsfjellet
Bukkafjellet

Merk at kvisting ikke er ensbetydende
med sporsatte løyper, ei heller
skuterspor. Vær også oppmerksom
på at kvistingen ikke nødvendigvis
følger merket kvistaløype på kartene
til punkt og prikke. Snøforhold og
ismengde på de ulike vannene
fordrer trasevariasjoner og ulike
veivalg fra år til år, men i grove trekk
er traseen den samme.

Stavali

Skinnfjellet

Helnaberg

Fagradalsbjørnen

Finnabu
Vatnali

Osen

Gullhorgabu

Sysendammen

Botnadalen

Vending

Sysenvatnet
Holmavatnet

Store
Allgarden
Berakupen

Hedlo
Haraldshaugane

Skinnfjellet

Hadlaskard

Bersavikvatnet
Solnuten

Torehytten

Fjånuten

Lægreidsnutane
Trongaskarnutane

Ruindnuten
Heggeitlane

Totalt sett har DNT hele 4300 kilometer med kvistede vintertraseer.
For oversikt over alle rutene kan du gå inn på hjemmesiden vår
www.bergenoghordalandturlag.no.

Kjerringafjellet

Hamlagrøvatnet

Fagernuten

Vivheller

Sinnhovdavatnet

FAKTA 2

Maurset

Sysendalen

Hallingehaugane

Vivelid

Småbrekke
Holeberg

Høgabu

GAREN

Berdølo
Valursfossen
Randinuten

Hamlagrøhornet

Nuten

Måbødalen

Hjølmo

Lid

Storafjellet

Dukavatnet

FAKTA 1

Mykkeltveitveten

Såta

Her kan du se en oversikt over vinterrutene vi
kvister. Hvor har DU lyst å dra?
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Evanger

HARDANGERVIDDA VEST

Følgende traseer på Hardangervidda vest vil
bli kvistet til palmehelgen (uke 14).
Garen–Hadlaskard (via Vivelid)
Vivelid–Stavali
Hadlaskard–Stavali
Torehytten–Stavali

Viersdalen

Hårteigen

SE VÅRE FØREMELDINGER HER: BERGENOGHORDALANDTURLAG.NO/FØREMELDINGER_VINTER/

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Kvisting

KVISTET LØYPE

Solrenningen

DEN DAGEN AVTALER BRYTES

FRIKK H. FOSSEDAL

– Hei, jeg kommer ikke på møtet
likevel. Kan ikke.
– Hvorfor ikke?
– Se ut, da vel.

Fra venstre: Frikk H. Fossdal, Stian S. Smelvær og Joakim Vatnaland.

Luftens baroner
I sommer filmet de alle de 25 hytteanleggene til Bergen og Hordaland Turlag fra luften.
En drømmejobb for tre turglade og filminteresserte kamerater fra Knarvik.
SVETT STEMNING

Filmprosjektet startet i juni 2016, etter at Frikk
H. Fossdal (26), Stian S. Smelvær (27) og Joakim Vatnaland (26) ble kontaktet av Turlaget og
fikk oppdraget med å dronefilme og ta bilder av
alle de 25 turlagshyttene. Som friluftsinteresserte folk, med film- og fotoerfaring, var dette
et prosjekt de tre kameratene gledet seg stort til.
Men ikke alt gikk etter planen.
– Da vi startet i slutten av juni 2016, gikk det
ikke lang tid før været ble dårlig. Så kom juli og
en måned med regn. Da var det svett stemning,
og vi så litt mørkt på det, forteller Frikk
H. Fossdal.
ROCK AND ROLL

I august bedret derimot værforholdene seg, og
filmingen kunne starte opp igjen. Men det var
16
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S O C I A L

L O G O

allikevel ikke værforholdene som var den største
utfordringen med dette prosjektet. Det var logistikken, ifølge Fossdal.
– I starten var det utfordrende å bære med alt
fotoutstyret høyt til fjells, men etter hvert klarte
vi å nyte turene mer og mer. Når vi først hadde
fått opp utstyret og kom i gang med filmingen,
var det rock and roll.
HYTTEFAVORITT

De tre kameratene hadde fra før av vært på flere
av de 25 turlagshyttene, men underveis i denne
jobben oppdaget de stadig nye perler. Fossdal
trekker frem Holmaskjer på Folgefonna som sin
personlige favoritt.
– Den er så ekstremt isolert, det er virkelig ikke
annet rundt enn natur. I tillegg liker jeg at man
må igjennom en ganske hard tur for å komme

seg opp til Holmaskjer-hytten.

R
SGRADE
10 MINU

Dagen skal brukes ute. Du skal dra et sted,
spenne på deg skiene. Ta på deg sekken. Og så
skal du gå. Gå oppover. Gå bortover. Gå innover.
Helt til du kommer et sted der du setter deg ned
og tenker at «her er det fint å sitte». Så skal du
sitte der. Spise litt, drikke litt og tenke på alt. Eller
tenke på ingenting. Se endringene i landskapet
idet solen sniker seg over fjellkammen.
Så drar du hjem. Der venter et skittent hus, sultne
barn, en uvasket bil, og forsikringsvilkårene er
ikke ennå reforhandlet. Men dét gjør ingenting.
Dagen har vært perfekt! Du får bare håpe på at
været blir dårlig i morgen.
TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

NYE MULIGHETER

I september 2016 var alle hyttene ferdig filmet.
Frikk, Stian og Joakim kan se tilbake på en utfordrende og innholdsrik sommerjobb. Filmingen ble en suksess til slutt, og dronevideoene vil
gi Turlaget en ny og spennende måte å profilere
sine 25 hytter på. Videoene vil bli lansert på Turlagets hjemmeside og på sosiale medier hovedsakelig fra påske og utover sommeren.
I kjølvannet av jobben har de tre kameratene
fått flere henvendelser både fra DNT og andre
oppdragsgivere. En hemmelighetsfull Fossdal
vil ikke røpe hva det er, men sier de gleder seg til
flere oppdrag ute i det fri.
TEKST: EINAR SLEIRE

M E D I A

C O L L E C T I O N

Vi har laget mange flotte filmer som ligger på YouTube. Søk på Bergen og Hordaland Turlag og se alt hva
Turlaget har å by på. Vi garanterer at det kommer til å krible i beina dine etter å komme deg ut på tur!

BERGEN OG HORDALAND TURLAG PÅ YOUTUBE
FRIKK H. FOSSEDAL
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Jo, du skal bryte alle avtaler du har lagt for dagen.
Tannlegetimen kan vente. Barnas fotballtrening
er uviktig. Avtale om romantisk middag med
kjæresten? Dropp det, alt sammen. Dropp det.
Du har viktigere ting fore. Mathandelen kan du
gjøre i morgen. Huset er rent nok som det er.
Skulle bilen vaskes? Jo da, men jøsses, den har
ikke vært vasket på flere måneder, så hvorfor akkurat i dag? I dag går det nemlig ikke. I dag er det
helt umulig. Det ville vært helt feil. Det ville vært
så feil å være inne på et trist møte på en så fin
dag som dette. Denne dagen er jo som skapt til å
være ute! Den er som skapt til gå på ski, besøke
en hytte og tørke svette votter på stavene. Denne
dagen kan ikke brukes til å diskutere forankring
av prosessuelle strategier. Den kan ikke brukes
på å reforhandle forsikringsvilkårene eller gjennomgå bankenes lånerenter.
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HVA GJØR DU DA?
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ÅRETS TURLEDER 2016:

Bengt Arne Johannessen

Mange barn i alderen
8 til 12 år trenger
fosterhjem
Barn og unge er forskjellige. De trenger forskjellige fosterhjem. Gode fosterforeldre ﬁnnes over
18

alt – i store og små familier, hos enslige og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem
som gir alminnelig god omsorg og trygghet.

Kan du bety en forskjell for et barn?
På våre nettsider ﬁnner du mer informasjon om hva som kreves for å bli fosterhjem, hvilke
barn som trenger fosterhjem, hva slags opplæring du får og økonomiske betingelser.
Les mer på nettsiden vår fosterhjem.no

Det var en munter Bengt Arne som møtte meg
en ettermiddag i Turlagets lokaler.
– Hva tenker du om å være årets turleder?
– Jeg er veldig glad for dette. Og

er givende. Jeg synes også det er spesielt fint
å se gleden som barn får av å være ute i friluft,
og blir gjerne med Barnas Turlag ut på tur. Det
er fantastisk å kunne dele flotte opplevelser
i naturen med andre. Og så møter jeg veldig
mange kjekke og hyggelige mennesker på tur.
EN MEGET AKTIV MANN

Bengt Arne har vært aktiv i Turlaget siden han
var i begynnelsen av 20-årene, og han kjøpte
seg tidlig et livstidsmedlemskap. Det er ute
han liker seg aller best. Enten det er på fjelltur,
i kajakk, på ski eller på sykkel.

NOEN FAVORITTER

Til trening og korte kveldsturer bruker han
Byfjellene og nærområdet på Askøy mye. Til
lengre turer med overnatting liker han godt
Stølsheimen eller Bergsdalen, enten med telt
eller på en av Turlagets hytter. Hallingskeid er
en av favoritthyttene.
– Men det er ikke så mye hvor jeg er som er
avgjørende for hvor jeg liker meg, men heller
hvem som er med på turene og hva terreng og
vær gir av opplevelser.

KRITERIER FOR TILDELING

Hvert år kårer Bergen og Hordaland Turlag «Årets turleder».
Kåringen baserer seg på kriteriet
om at vedkommende skal være en
«særs aktiv og engasjert turleder
av fellesturer i inneværende år».
Det er Turlederutvalget som kårer
vinneren, og i år som i fjor var det
flere godt kvalifiserte kandidater.

«Jeg liker så godt å
kunne dele den gleden
jeg får av å være ute på
tur med andre.»

ydmyk og litt rørt. Men det er veldig kjekt! Da
jeg satt der oppe på Stoltzen, kriblet det litt i
kroppen, det må jeg innrømme. Så måtte jeg
sette meg ned og nyte øyeblikket litt.
Turlederutvalget begrunner valget ved å si følgende om årets turleder: «Han er engasjert og
aktiv og stiller opp alle sesonger. Han har godt
humør og er aktiv på flere fronter i Turlaget.
Han stiller opp som kursholder og på turer som
det er vanskelig å få tak i turledere til, som for
eksempel «Ferskingturene». Og så er han på
tur hele tiden.»
HVORFOR TURLEDER?

– Jeg liker så godt å kunne dele den gleden jeg
får av å være ute på tur sammen med andre. Det

– Det er så mye fint å oppleve der ute. Det kan
være å gå på tur i tåken eller å ta seg et forfriskende bad ute i regnvær. Å finne en håndfull
multer og dele dem med de andre man er på tur
med. Og det å kunne nyte et felles måltid om
kvelden på en av Turlagets hytter. Det gir meg
mye glede og energi.
GOD PÅ LØPING

Han liker også godt å løpe, og skal allerede
seinere på dagen løpe fra Haugland til Ask på
Askøy, der han bor. – På skolen i ungdommen
ble jeg alltid sistemann i løping, men da jeg
hadde militærtjeneste i Stjørdal, kjøpte jeg
mine første joggesko.
Han har løpt mye siden den tid. I dag er vel
Bengt Arne heller den som løper først enn sist.

IKKE STRESS

– Man må ikke sammenligne seg med andre
hele tiden. Sammenlign deg heller med deg
sjøl. Det viktige er ikke å gjøre alt hele tiden,
men å være ute og oppleve. Hvis man bare
stresser, har man mistet noe på veien. Spre
glede! Og finn frem barnet i deg og lek og ha
det gøy! Ta deg gjerne en treningstur mens
ungene selv er på trening, ikke stå på siden
og heng. Man får mye energi av å være ute.
Og mer energi gir mer glede! sier Bengt Arne
engasjert til slutt.
TEKST: HILD FJERMESTAD AASE

KJERSTI MJØS AASE

ILLUSTRASJONSFOTO • Layout/design: WWW.ZIGN.NO

Bengt Arne hadde løpt opp
Stoltzen. På toppen så han på
telefonen og ble litt overrasket
da gratulasjoner på Facebook
begynte å renne inn. Han var
blitt kåret til «Årets turleder».
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BRUK VÅR KOMPETANSE - FÅ NATUROPPLEVELSER FOR LIVET!

TURSENTERET

Bruk Turbutikken
og støtt Bergen og
Hordaland Turlag

GODE PRODUKTER VALGT OG TESTET AV FRILUFTSFOLK

Ortovox Pro Alu 2,7 III
spade med integr. isøks.
Veil. kr 1499,-

-30%

-30%

Turleder Siri Winkler i turgruppen Aktiv til 100 kaster seg i
snøen på Fløyen.
– Jeg er over 70 år, og fortsatt
syns jeg det er gøy å leke! roper
hun ut.

-30%

Ortovox Beast 2,5
alu spade. Veil. kr 799,-

I FEBRUAR DOBLER
VI MEDLEMSRABATTEN
PÅ FØLGENDE
PRODUKTER

HVORDAN LAGE SNØENGLER

-30%

Siri ligger i snøen. Hun smiler bredt mens hun
vifter med armene og snurrer på hodet. De
andre turdeltagerne stopper opp og ser forundret på henne.
– Går det bra? Har du brukket et bein? undrer
en av turdeltagerne.
– Alle mennesker har vel et lite hjørne av barnlighet i seg. Jeg har iallfall to hjørner, kanskje
tre, roper Siri mens hun fortsatt vrikker på seg
i snøen.
Hodet borer seg dypt inn i snøen.
– Er det viktig å leke? spør jeg.
– Ja, det er veldig viktig.
– Hvorfor det?
– Det gjør meg glad. Jeg syns det er fint! Men
vent litt, kan noen hjelpe meg opp? Jeg vil helst
ikke ødelegge avtrykket.
To turdeltagere i gruppen strekker ut hendene
og hjelper Siri opp.

– Åh, så fin den er! sier de nærmest i kor.
– Jo, men ikke helt perfekt. Den er ikke helt
symmetrisk, sier Siri. – Den kunne vært finere.
Stemningen i turgruppen Aktiv til 100 er god.
Hver uke treffes de til fellestur, og denne solrike
vinterdagen går turen til Åsebu på Fløyen. De
prater og koser seg i lag.

«HAR DU IKKE EN
SPRINGFJÆR I RUMPEN,
ER DET VELDIG LETT Å
ØDELEGGE ENGELEN NÅR DU
REISER DEG».
Det er en veldig sosial gjeng. Flere kjenner
hverandre, men det kommer også nye personer
til gruppen, og de blir raskt kjent med de andre.
Etter varm drikke og en liten matbit på Åsebu er
det på tide å vende tilbake til byen. De går mot
Fløibane-stasjonen, men plutselig begynner
Siri å flakke med blikket. Hun ser seg rundt.
Så kaster hun seg i snøen igjen.
– Denne engelen skal bli perfekt!

AKTIV TIL 100
Aktiv til 100 er et turtilbud som
består av ekstra lette turer med fast
oppmøtetid og -sted. Det legges stor
vekt på et sosialt og inkluderende
fellesskap. Alle aldersgrupper er
velkomne til ekstra rolige turer:
 ver mandag kl. 11 – Kanadaskogen.
H
Oppmøte: Turparkeringen ved
barnehagen innerst i Spelhaugen.
	
Hver tirsdag kl. 10.50 – Fløyen.
Oppmøte: Fløibanens nederste stasjon
i god tid før banen går kl. 11.
 ver torsdag kl. 11.00 – Alvøen.
H
Oppmøte: Alvøen idrettspark.
	
Hver torsdag kl. 12.00 – Askøy.
Oppmøte: Ved Myrane-banens
klubbhus i Kleppestø.

TEKST OG FOTO: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

-30%
-30%
Ortovox Kodiak
3,1 spade.
Veil. kr 1199,-

VI HAR DET BESTE UTVALG AV TURKART PÅ VESTLANDET

TURSENTERET – VI GIR DEG DE BESTE TURTIPSENE
Bergen og Hordaland Turlag, Tverrgaten 4-6 i Marken.
man.–fre. 10.00–16.00, tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–15.00
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Norrøna Trollveggen Goretex light pro dame og herre
skalljakke. Veil. kr 4999,-

SIRIS TIPS TIL HVORDAN LAGE EN SNØENGEL
1. Finn et sted med masse løssnø.
2. Ta et digert hopp og land et sted der det ikke er spor fra før.
3. Vift med begge armene.
4. Bor hodet godt ned i snøen.
5. Få gjerne hjelp til å reise deg opp, slik at du ikke ødelegger
snøengelen.
6. Nyt resultatet. Ta bilder av snøengelen og skryt på sosiale medier.
7. Lag en til!

ANDRÈ MARTON PEDERSEN
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Arcteryx Alpha AR
skallbukse herre og
dame. Veil. kr 4599,-

TURTIPS

STØLSHEIMEN

Vintertur i
Stølsheimen

Hvit. Vakker. Urørt. Kledd i sin fineste hvite drakt.
Lyssatt av skyer og solstråler i dramatisk samspill.
Stølsheimen ligger jomfruelig foran oss. En liten,
rød hytte stikker opp av snøen. Hytten er nesten
nedsnødd og virker urørt, omfavnet av snøen og
skavlen som henger ned fra taket.
Stølsheimen er et av fjellområdene i Hordaland
hvor man kan boltre seg i noen dager i alle retninger uten å krysse egne skispor. Til påske blir noen

av hovedrutene kvistet, totalt cirka 50 kilometer
i passe kupert terreng. I Stølsheimen er det en
rekke DNT-hytter, noe som gjør det enkelt å veksle
mellom telt og hytte, og å utforske fjellene utenfor
kvisteløypen.
Vi skal følge vintertraseen fra Vikafjellet til Torvedalshytta, og derfra nordover til skitrekket i
Myrkdalen; en passelig tredagers tur.
Plan er én ting, virkeligheten en annen.

Noen ganger, noen ytterst få ganger, er vinteren
så jomfruelig hvit, vakker og urørt at du med rette
føler deg syndig når du setter spor i snøen.

22

23

Skyer og sol om hverandre gir dramatiske kontraster i landskapet.

TURTIPS
STØLSHEIMEN

Bli familiemedlem
i Bergen og Hordaland Turlag

1200,-

kr

* Gjelder for husstandens
barn og inntil to voksne over 26 år.
Familien må ha samme adresse.
Alle får hvert sitt medlemskort

Opp bratte lier med en viss tilknyttet risiko er det greit
å være to om å sikre pulk-transporten.

Torvedalshytta er én av flere fine turistforeningshytter i
Stølsheimen.

Vi starter tidlig formiddag, og solen har ikke
rukket å gjøre ugagn. Traseen går fra vann til
vann nedover Sendedalen, der bekker fletter
sammen et konglomerat av små vann. Om
sommeren er det lett å skille det ene vannet fra
det neste. Om vinteren er det mer utfordrende.
Ikke at det er noe problem, vi er i en dal og
følger den.

forsetter cirka 20 km nordover til Åsedalen
og videre cirka 10 kilometer til Solrenningen.
Disse stedene har selvbetjente DNT-hytter. Et
annet alternativ er å gå mot Voss. Hit er det ikke
vintermerket, men det er fint å følge fjellkammene Skreieggi og Svartenut i retning DNThyttene Volahytta eller Tvinnestølen. Herfra er
det noen kilometer videre sørover til Lønahorgi,
hvor man møter vintertraseen, som kan følges
til skianleggene i Bavallen eller videre mot
Voss sentrum. Et tredje veivalg, hvilket er vårt
veivalg, er å følge dalen nordøstover opp fra
Torvedalshytta og videre mot Finnbunuten og
skianleggene i Myrkdalen.

De vil si: Vi skal betale en pris for beslutningen om å holde oss nede i den nydelige dalen
i stedet for å følge ryggene. Når de siste dagsturistene har gjort vendereis og vi har hilst på
dem for andre gang, overlates vi til brøytingen
selv. Og til klabber. Solen har begynt å påvirke
skiføret. Digre beist av våt snø klamrer seg
til fellene. Vi skjønner snart at dette ikke er
liv laga, finner en teltplass og slår opp teltet i
påvente av bedre tider etter ei kald natt. Planen
om å nå Torvedalshytta i dag blir til en plan om
å spise lunsj der i morgen.
Men det viste seg at det fort blir middagstid av
vestlandske lier når man drar på pulk.
Lia er skrå og bratt, foruten noen enklere par-

tier. Skrått og bratt tar tid. Det er ingen vits i
å dra pulkene oppover, bare for å oppdage at
vi kanskje ikke kommer videre. Så vi spenner
av pulkene og tar en befaring. Først sikksakk
opp det enkle partiet for å lage en brukbar
pulk-trasé.
Deretter den mer krevende strekningen hvor vi
registrerer at her er kinkige partier, men trygt.
Pulken, derimot, ville nok seilt ned sidelengs
og hengt tungt ned lien. Vel over det karrige går
vi litt videre, for å forsikre oss om at det ikke
venter nye uhumskheter på motsatt side.
Bare en fin nedkjøring til Torvedalshytta.
Vi går tilbake og spenner på oss pulkene. Vi tar
én og én. Jeg foran, mens Stig går bak og holder
pulken på plass. Et lite spenningsmoment for
feilskjær er det, men det går meget bra.
Torvedalshytta er et fint utgangspunkt for flere
skiturer. Det er ikke kvistet vinterrute til og fra
selve Torvedalshytta, men herfra er det likevel
mulig å legge ut på flere ulike skiturer. Man
kan gå nordover mot Langavatnet (tilbake den
veien vi kom) eller vestover mot Gullbrå. Begge
disse veivalgene vil lede til vinterruta som

Etter et par dager der terrenget og føret har
utsatt oss for noen prøvelser, blir ferden mot
Finnbunuten en sjarmøretappe. Vi får noen
skeive blikk når vi ankommer toppen av Finnbunuten med pulker, likeledes ned alpinbakkene. Det får så være. Vi når solveggen på
hotellet nede i Myrkdalen og belønner oss selv
med en forfriskning.
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Er familiemedlemskap noe for deg og din familie?
Er dere flere enn tre, kan familiemedlemskap lønne seg.
Familiemedlemskap gjelder hele familien med barn opp til 26 år.
Er ikke alle i familien medlemmer allerede, kan dere bli medlem nå,
uten at det blir dyrere.

TEKST OG FOTO: ANDRÉ SPICA

GÅ INN PÅ WWW.DNT.NO/MINSIDE OG OPPGRADER TIL FAMILIEMEDLEMSKAP

HER ER NOEN AV FORDELENE DU HAR
SOM MEDLEM I TURLAGET
- Gode rabatter på hytteovernatting, turer og kurs.
- Medlemspris på turutstyr og kart i Turbutikken.
- Ungdom overnatter til halv pris.
- Medlemsbladet Sti og Varde med turprogram
og reportasjer + Fjell og Vidde rett i postkassen.
- Medlemmer av Barnas Turlag, overnatter gratis.
- Gode rabatter hos Gjensidige.
- Tilgang til DNT-nøkkel.
Se www.bergenoghordalandturlag.no for flere
medlemsfordeler

ANDRÈ MARTON PEDERSEN
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Ei enslig, lita rød hytte ligger tilsynelatende urørt i det jomfruelige vinterlandskapet.

*

Friluftsliv skaper glede for alle.
Sunniva koser seg i kajakken.
Therese Meland og Audun Håland.

Therese på kajakktur med Nordhordland Padleklubb.

– I KAJAKKEN ER VI ALLE LIKE!
Etter fem år med padleaktiviteter for funksjons- og utviklingshemmede ser leder for Nordhordland
Padleklubb, Audun Sverre Håland, ingen begrensninger lenger.
I 2017 starter DNT opp med utvikling av friluftslivstilbudet for utviklingshemmede.
Nordhordland Padleklubbs inkludering av
funksjonshemmede startet allerede i 2011.
– VELFØDDE 50-ÅRINGER!
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Nordhordland Padleklubb ble stiftet i 2004,
og leder Audun Håland innrømmer at det
den gang ikke lå noen vidløftige samfunnsgavnende tanker i klubben. – Etter hvert slo
det meg at padlingen burde være noe mer
enn en aktivitet for velfødde 50-åringer, sier
Håland med glimt i øyet. I kjølvannet av
idrettsrådssamlingen i Hordaland i 2010 ble
han kontaktet av folkehelsekoordinatorer i
Nordhordland. De ønsket å etablere aktivitetstilbud for funksjonshemmede i regionen.
Målet var at deltakerne skulle få bedre helse
og livskvalitet, og bli mindre avhengige av
hjelpeapparatet. ADHD, cerebral parese,
lammelser, Tourettes syndrom, Downs,
autisme, Aspergers. Utfordringene har stått
i kø, men det er ikke umulig.
STØTTEKONTAKTER MED JOGGESKO

Padleklubben kom raskt i gang. Vinteren

2011 gjennomførte ti utviklingshemmede
med støttekontakter grunnkurs i havkajakk.
– Men vi trengte også kompetente treningskontakter som hjelpere før, under og etter
padlingen, sier Håland. Han kaller dem støttekontakter med joggesko.
Idrettsrådene startet i 2011 et treårig prosjekt
for å utdanne treningskontakter. Over 40 personer tok utdannelsen, men dårlig oppfølging
fra offentlig side gjorde at få fikk konkrete
oppgaver etterpå.
80 X 80 CM

Håland husker klubben i oppstartfasen.
– I 2011 holdt vi til i et naust uten strøm og
vann. Da snekret jeg opp et 80 x 80 centimeters avlukke med et snurretoalett.
I mars 2012 kom beskjed fra Frank Mohn
på Flatøy om at de ville gi et våningshus
til klubben, vederlagsfritt. Med klubbhus i
boks kom også 250.000 kr fra Ekstrastiftelsen. Pengene gikk til opprustning, utstyr og
nødvendige fasiliteter. Plutselig hadde klubben lokaler med asfaltert adkomst og egen
brygge.
– Vi hadde 45 kajakker, padledrakter til

100.000 kr og en herlig kaffetrakter, ler
Håland.
– Lykke til!
– Selv om jeg padler selv, var det kommunen
som ringte og sa at de ville ha min utviklingshemmede datter på grunnkurs i havkajakk,
forteller Merethe Eikefet.
–Min datter har cerebral parese, hypermobile
ledd og forstyrrelser i balansefunksjonen, så
min umiddelbare reaksjon var «Lykke til!».
Datteren Sunniva padlet først med en halv
åre, sittende med beina i kors.
–Fremgangen har vært enorm, sier Eikefet.
Nå padler hun med en vanlig åre og er fast
inventar på Lavterskeltilbudet, med full kontroll på kajakken.
– Vi søkte et legat og fikk midler til kajakk
og utstyr, fortsetter Eikefet, og legger til at
padlingen har åpnet dørene til fisking, søppelplukking og krabbefangst.
LAVTERSKELTILBUD

Fra 2011 til 2013 gikk onsdagspadlingen
med de utviklingshemmede under betegnelsen «Friskuspadlingen». Inkluderingen
krevde imidlertid mye ressurser. Utstyr skal

klargjøres, og noen av deltakerne må ha
bistand til å rigge utstyret. I 2014 endret
derfor klubben navnet på aktiviteten til
«Lavterskeltilbudet», og retter seg nå både
mot funksjonshemmede og funksjonsfriske
nybegynnere i alle aldre. Oppmøte skjer på
eget initiativ, og det er aktivitetsledere og
1–2 treningskontakter til stede.
–Vi fløt rundt som svaner!
Lavterskeltilbudet trekker mellom 5 og 30
personer.
– Oppmøtet avhenger av været, opplyser
Håland, og legger til at de har et aldersspenn fra 10 til 62 år. De som møter opp,
kommer fra forskjellige bofellesskap og
omsorgsboliger. I tillegg har vi hatt pasienter fra Haukeland her, der alle hadde lam-

melser fra livet og ned.
– Når tørrdrakten er på og kajakkene entret,
er vi alle like. Vi flyter rundt som svaner,
og mange kan utføre kameratredning tross
sitt handikap, sier ildsjelen. – Fysisk fremgang og mental helse hos deltakerne er vår
hovedmotivasjon.
HVORFOR KAJAKK?

Hvorfor passer padling for personer som
trenger individuell tilpasning og tilrettelegging? Under Lavterskeltilbudet er padlerne
diskré inndelt i grupper etter behov og
kompetanse.
– Når hver og en sitter i egen kajakk, kan
de styre graden av nærvær med de andre og
velge hvilken modus de ønsker å ha på aktiviteten. En mangeartet gruppe kan være

TO MILLIONER
DNT har fått to millioner kroner for å starte opp friluftsliv
tilrettelagt for utviklingshemmede. Eirik Dahl er prosjektleder
for Friluftsliv for utviklingshemmede i DNT og forteller at
Sparebankstiftelsen DNB har gitt en million kroner, mens
Klima- og miljødepartementet har foreslått en million
over statsbudsjettet for 2017. Per i dag er det 4 av 57
medlemsforeninger i landet som tilbyr regelmessige aktiviteter
tilrettelagt for utviklingshemmede.

på tur sammen og samtidig ha rom rundt
seg, sier Håland.
FOR LAVT?

En annen utfordring er at klubben ser
at funksjonsfriske ungdommer slutter å
padle. – Lavterskeltilbudet har muligens
blitt for lavt. Vi skulle gjerne hatt en egen
gruppe for funksjonsfrisk ungdom, men
det er ikke ressurser nok i klubben. Drømmen er å fortsette Lavterskeltilbudet, men
sørge for at det skjer en diskré segregeringsprosess ute på sjøen. På denne måten
håper vi å beholde både funksjonsfriske og
de med utfordringer, avslutter Håland.
TEKST: LAILA REIGSTAD.
FOTO: LAILA REIGSTAD, MERETHE EIKEFET

– Målet er at ved utgangen av 2019 skal vi ha 20 nye
medlemsforeninger som driver lavterskelaktiviteter, sier Dahl.
Dahl opplyser at midlene går til prosjektledelse sentralt og til
oppstart ute i medlemsforeningene. Dette kan være seg lavvoer,
bålpanner, mat, kajakker, reiseutgifter osv.
– Vi er i gang med å lage en bok om hvordan tilrettelegge
friluftsliv for utviklingshemmede, sier han. DNT-boken er
myntet på alle frivillige som ikke har bakgrunn i arbeid med
utviklingshemmede.
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TURPROGRAM2017februar–august
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Turprogrammet til Bergen og
Hordaland Turlag settes sammen
av de turene våre turledere foreslår til turprogrammet sammen
med klassikere som mange
ønsker å gjennomføre år etter år.
Turledere er en fantastisk gjeng
med meget erfarne turgåere, og
dette er de turene de ønsker å gi
videre som en naturopplevelse til
andre. Her er det stor variasjon,

og turene går til våre vakre turområder i Bergsdalen, Stølsheimen,
Skarvheimen på Hardangervidda
vest og til Skåla. Nytt av året er
flere turer i Breheimen, samt to
turer som følger nye og spennende
ruter på Folgefonna; fra bre til geit
og fjord, og Sørfonna i ny trasé. Vi
fortsetter også samarbeidet med
Stigen Gard ved Sognefjorden, og
kan tilby tre turer til denne sjarme-
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FELLESTURER helg

rende høydegården, som ligger på
en idyllisk plass der «ingen skulle
tru at nokon kunne bu».
Kursprogrammet vårt har et stort
spenn, fra padlekurs til brekurs,
og grunnleggende kart- og orienteringskurs. Det kan være veldig
kjekt å lære seg en ny teknikk som
klatring, eller padling for å utforske
naturen fra nye og spennende vin-

kler. For å kunne komme seg ut på
tur i fjellet og kjenne seg trygg på å
gå fra hytte til hytte, er det også viktig med kart- og orienteringskunnskaper. Vi har derfor satt opp nybegynnerkurs med fokus på dette,
samt kurs i bruk av GPS til turbruk. I
år har vi også satt opp flere kurs for
dem som er interessert i bratt friluftsliv som videregående brekurs,
alpinkurs og toppturkurs.

FEBRUAR
25.—26. februar

JUNI
På skitur i verdensarven: Ljosandbotn—
Grindaflet—Fyre

MARS

10.—11. juni

Vidden by night (voksne)

23.—25. juni

Midtsommer i Mosdalen

18.—19. mars

Skitur frå Skromme til Sauda

24.—25. juni

Fjellfest og breføring Fonnabu/Folgefonna

24.—26. mars

Finse—Hallingskeid—Geiteryggen

30. juni—1. juli

Weekendtur i Aurlandsdalen

24.—26. mars

Stjerner og snøkrystaller i Stølsheimen:
Gullbrå—Torvedalen—Selhamar

APRIL

31. mars–2. april
PÅ SKI I RALLARRIKET
Velkommen til hvite vidder, uforglemmelig
utsikt, myke svinger, friskt snøbad, kortreiste
retter og fantastisk fellesskap! Vi starter på
Hallingskeid og ender opp på Vatnahalsen.

SILJE VALLA

JULI
15.—16. juli

Fra fjord til fonn

21.—23. juli

Hardangervidda light: Hjølmo—Viveli—
Hadlaskard

22.—23. juli

Øystesevassdraget og Breidablik

8.—9. april

Skitur på Hardangervidda

22.—25. juli

Sunnmørsalpene

12.—17. april

Påsketur: Fra veiløse Sylvarnes
gjennom Stølsheimen

27.—30. juli

Mørkrisdalen og Fuglesteg

27. juli—1. august Fjellflørt på Hardangervidda 35—45 år

22.—23. april

Skitur til Hadlaskard

28. april—1. mai

Guidede toppturer fra Leirvassbu: Storebjørn,
Semelholtind og Stetind

28. april—1. mai

Over Folgefonna på ski til geit og fjord på
Eikemo.

28. april—1. mai

Vårtur i Breheimen

5.—6. august

Kulturtur i Rosendal

Bømlo på langs

3.—6. august

Breheimen

4.—6. august

Min første telttur i fjellet.
Turplanlegging fra A til Å

11.—13. august

Høyt over Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden

17.—20. august

Vårt fjellrike: Frå Hallingskeid til Flåm (25—35 år)

18.—21. august

Langhelg på Hardangervidda vest

24.—27. august

Essensen av Stølsheimen

24.—27. august

4 dager, 3 fjorder, 2 halvøyer – 1 oppdagelsesferd

29.—30. april
MAI
5.—7. mai

Haukeliseter—Sandfloegga

6.—7. mai

Folgefonna på langs

16.—17. mai

17. mai på Hardangerjøkulen — Hordalands
høyeste topp

20.—21. mai

Sykkeltur i Kvinnherad og Fusa

27.—28. mai
På vei til Fyre fra Grindaflet Turisthytte

Sørfonna i ny trasé

Lett skitur til Vending

31. mars—2. april Skitur fra Hallingskeid til Kaldavass

24.–26. mars
KLASSIKEREN FINSE–HALLINGSKEID–
GEITERYGGHYTTA–FINSE
Mars er en fantastisk fin skimåned i høyfjellet. Vi utnytter værforholdene og følger
enten kvistet løype fra Finse til Hallingskeid
og videre til betjente Geiteryggshytten. Bli
med på en lang og flott skitur over vakre
vidder.

På oppdagelsesferd på sørsida av Sognefjorden

2.—5. juni

11.—12. mars

31. mars—2. april På ski i Rallarriket
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1.—4. juni

Markjelken—Holmaskjær—Jorddalsstølen
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28.—30. juli

Tre perler på en snor: Vending—
Gullhorgabu—Høgabu

28.—30. juli

Skåla og Eggjenipa

AUGUST
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DAGSTUR helg

FEBRUAR
19. februar

Bruviknipa fra Båtaleitet til Njåstad

MARS
5. mars

Kiellandbu fra Hodnaberg via Sveindalsnuten.
Avsluttes

12. mars

Askøy på langs: Herdla—Fromreide

19. mars

Klassikeren: Hamlagrø—Kvamskogen

APRIL
1. april

Oksen via Ingebjørgfjellet fra Granvin

2. april

Mykletveitveten fra Alexander Grieghytten

2. april

Askøy på langs: Fromreide—Aasebø (Lonevann)

2. april

Topptur på ski til Oksen

23. april

Skitur Ulvanosa

23. april

Skitur til Kvitanosi fra Gullbrå

23. april

Søndagstur: Skjelvik

23. april

Erstadfjellet og Hånipa

23. april

Dagstur til Fedje

MAI
Askøy på langs: Aasebø (Lonevann)—Steinrusten

14. mai

5-/7-fjellstur på Bømlo

14. mai

Søndagstur på Liafjellet

21. mai

Dagstur på Folgefonna

21. mai

Rispingen—Heggjenipa

28. mai

7-/4-/3-fjellsturen i Bergen
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JUNI
4. juni

Bømlo på Tvers

11. juni

Høgafjellet på Osterøy

11. juni

Askøy på langs: Steinrusten—Kleppestø

11. juni

Via Ferrata Trolltunga / Zipline Ringedalen

18. juni

Vesoldo i Kvam

24. juni

Jarlandsfjellet

2. april
MYKLETVEITVETEN FRA
ALEXANDER GRIEGHYTTEN
Fra parkeringen rett nedenfor Alexander
Grieghytten går vi til toppen på
Hamlagrøhornet, videre på veien passerer vi
Løva og går videre til Mykletveitveten.

5. mars
KIELLANDBU FRA HODNABERG
VIA SVEINDALSNUTEN.
Bli med på skitur over Sveindalsnuten til
vakre Kiellandbu. Turen byr på vakker utsikt
over Fyksesundet.

AUGUST
20. august

Fjelltur og god mat på Voss

På vei til Selhamar turisthytte i Stølsheimen.
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7. mai

FJELLSPORT

RT

Tur- og kursprogrammet til DNT fjellsport Bergen er breiare enn på
lenge. Som alltid finn ein spennande
fjellsportturar og basecamps med
turleiar, både sommar og vinter. Vi
har også fleire samlingar for dei som
vil ferdast på eiga hand, både til fots,
med klatreutstyr og for breinteresserte. I
tillegg tilbyr vi eit breitt utval av fjellsportkurs
innanfor klatring, skred og bre.
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30. mars–2. april
Toppturkurs i Jotunheimen – Leirvassbu
Leirvassbu er utgangspunktet for noe av den beste skikjøringen
i Jotunheimen. Her ligger det mange topper over 2000 meter som
byr på spektakulær utsikt og flotte nedkjøringer. Mulige turmål er
Stetinden 2020 moh., Kyrkja 2032 moh., Storebjørn 2222 moh.,
Semelholstind 2147 moh. og Midtre Høgvagltind 2066 moh.
På toppturkurs går vi nøye igjennom turen på kartet i forkant. Vi
planlegger og jobber med emner som skredfare, veivalg opp og
ned og andre faktorer som er viktige å ta hensyn til på toppturer
i høyfjellet.

Vi arrangerer en rekke kurs året rundt.
Ønsker du å bli tryggere på egen hånd
i fjellet, tilbyr vi kart- og kompasskurs og
GPS-kurs. Vi arrangerer kurs i bolteklatring
og klatring med naturlige sikringer. Vi arrangerer kurs i både hav- og elvepadling.
Vi har også turlederkurs på flere nivåer for
deg som ønsker å formidle turglede til andre.
Turlederkursene følger DNTs utdanningsstige.

O
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Gjennom Stølsheimen på fjellski
Ski og tog på Vatnahalsen
Topptur i nærområdet
Tinder og skileik i Hardanger
Topptur i nærområdet

3.—5. mars
17.—19. mars
APRIL

Frikjøringskurs i Røldal
BaseCamp Voss

14.—17. april
27. april—1. mai
28. april—1. mai
MAI

Påsketur med utsikt over Sognefjorden
Vårskitur til Jotunheimen
Fra fjord til fjell på Vestlandet

5.—7. mai
24.—28. mai

Kajakk og ski til Bleia
Loen rundt

KLATREKURS

SKREDKURS

JUNI

FEBRUAR
17.—19. februar
17.—19. februar
19. februar
24.—26. februar
26. februar
MARS

RS

9.—11. juni
16.—18. juni
23.—25. juni
JULI

Gå hjem over fjellrekken Voss—Bergen
Klatre- og fjellsportsamling Uskedalen
Kajakk- og klatresamling på Sotra

13.—16. juli
24.—30. juli
AUGUST

Bli kjent med fjellsport
Klatre- og fjellsportsamling i Romsdalen

11.—13. august
25.—27. august

Store Midtmaradalstind
Tripp Trapp Thriathlon

9.+10.—12. mars

NF Grunnkurs skred alpin ferdsel

SKIKJØRINGSKURS
17.—19. februar
Laussnøtelemarkskurs
15. + 22. februar Telemarkskurs i Eikedalen (16—26 år)
3.—5. mars
Frikjøringskurs i Røldal
30. mars—2. april Toppturkurs
4.—7. mai
Toppturkurs i Rosendal DNT ung (19—30 år)

7.—9. april
22.—23. april
5.—7. mai
13.—14. mai
9.—11. juni
17.—18. juni
26. juni—2. juli

TURLEDERKURS
6.+8.—9. april
Grunnleggende turlederkurs i Byfjellene
20.+22.—23. april Grunnleggende turlederkurs for Barnas Turlag på
Træet Gård
27.+29.—30. april Grunnleggende turlederkurs i Byfjellene
2.—4. juni
Grunnleggende turlederkurs for ungdom på
Høgabu
1.+17.—18. juni+8.— Sommerturlederkurs BHT
10.+22.—23. sept.
8.—14. juli
Sommerturlederkurs DNT ung i Stølsheimen
(16—26 år)

6.—9. juli
17.—23. juli
7.—13. august
25.—27. august

Videregående klatrekurs: Lær naturlig sikret
klatring
Innføringskurs i utendørs klatring
Videregående klatrekurs: Lær naturlig sikret
klatring
Kameratredningskurs klatring
Videregående klatrekurs: Lær naturlig sikret
klatring
Innføringskurs i utendørs klatring
Klatrekurs Eikedalen/Uskedalen, naturlig sikret
klatring
Avansert Brekurs
Alpinkurs Jotunheimen
Brekurs på Fonnabu
Videregående klatrekurs: Lær naturlig sikret
klatring

PADLEKURS
11.—12. mars
22.—23. april
13.—14. mai
26.—27. august

Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling
Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling
Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling
(16—26 år)
Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling

34
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Melderskin
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Padling på Fanafjorden.
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FREDRIK BRUN

3.–5. mars
Frikjøringskurs i Røldal
Frikjøringskurs i Røldal. Om vinteren søker
mange urørt snø på toppturer og utenfor
preparerte løyper. Dette frikjøringskurset tar
for seg de viktigste utfordringene man møter
ved slik skikjøring, nemlig hengvurdering,
skiteknikk, kjøremønster/linjevalg, skredvurdering og gruppedynamikk.
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25.—26. mars
VÅRSKITUR TIL KALDAVASS
(16—19 ÅR)
Med ski på beina, kamera i sekken
og smil om munnen er vi klare for å
bli med DNT ung Bergen til hytteperla
Kaldavass. Kaldavass ligger i et
fantastisk høyfjellsterreng som må
oppleves! Området er vilt og vakkert,
og er relativt lett tilgjengelig fra Upsete.

28.–30. april
TOPPTUR TIL SKÅLABU (19–30 ÅR)
Har du noen gang vært på Skåla? Hvis svaret
er nei og du i tillegg er litt erfaren på ski, er
dette en tur du ikke tør å gå glipp av. Vi overnatter i Bergen og Hordaland Turlags nyeste
hytte Skålabu, rett ved siden av den originale
hytta Skålatårnet. Lukk øynene, forestill deg at
du tar en fin sving i nydelig slush-snø i vårsol,
med blå himmel over deg. Er du overbevist?
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15. + 22. februar
19. februar
25.—26. februar
MARS

Telemarkkurs i Eikedalen (16—26 år)
Vidden by ski (15+)
Ski, leik og moro inn til Høgabu (13—15 år)

11.—12. mars
18.—19. mars
25.—26. mars
30. mars—2. april
APRIL

Vårskitur til Oksen i Hardanger (19—30 år)
Ski- og hyttetur til Gullhorgabu (13—15 år)
Vårskitur til Kaldevass (16—19 år)
Landsmøte for DNT ung på Voss

22.—24. april
28.—30. april
28.—30. april
28. april—1. mai

Hyttetur i byfjellene – Tranehytten (13—15 år)
Med havet som matfat (16—19 år)
Topptur til Skålabu/Skålatårnet (19—30 år)
Surfecamp DNT ung (16–19 år)
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3. mai
4.—7. mai
5.—6. mai
7. mai
13.—14. mai
JUNI

OPPTUR for åttendeklassinger
Toppturkurs i Rosendal (19—30 år)
Vidden by night (13—26 år)
Coasteering på Syltøy (13—15 år)
Grunnkurs hav (16—26 år)

2.—4.juni

Grunnleggende turlederkurs for ungdom på
Høgabu (16—26 år)
Villmarkshelg med sauesanking (13—15 år)
Med vind som motor (seiltur) (16—19 år)
Topptur og hyttetur i Hurrungane (19—30 år)
Vårtur i Stølsheimen vest (16—19 år)
Basecamp Hav (13—15 år)
Basecamp Folgefonna (16—20 år)

2.—4. juni
9.—11. juni
21.—25. juni
23.—25. juni
26.—30. juni
26.—30. juni

MAI

5. februar
8. februar
17.–19. februar
24. februar –
5. mars
MARS

Kom deg ut-dagen på Fløysletten
Kveldsmattur til Rambjøra
Vintertur til Hallingskeid (8–12 år)
Fast opphold på Alexander Grieghytten, vinterferie

8. mars
8. mars
11. mars
17.–19. mars
18.–19. mars
31. mars – 2. april
APRIL

Kveldsmattur til Liatjørna
Kveldsmattur til Knappenfjellet
Vinterlek – der det er snø!
Turledersamling på Hallingskeid
Vintertur til Alexander Grieghytten (2–6 år)
Grunnleggende turlederkurs for Barnas Turlag

12. april
7.–16. april

Kveldsmattur i Salhus
Fast opphold på Alexander Grieghytten, påskeferie
Klatreparken Høyt og Lavt (5–12 år)
Søndagstur til Veten

23. april
23. april

9.–11. juni
SOMMERTUR TIL TRÆET (3–7 ÅR)
Bli med Barnas Turlag Bergen til den idylliske hytta på Osterøy. Det blir fottur opp til
Hikletten, kor ein kan belage seg på fantastisk utsikt! Vi lagar herleg middag på bålet,
leikar ved vatnet, padlar i kano, og prøver
gjerne å få ein fisk på kroken?
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10. mai
10. mai
13.–14. mai
14. mai
23. mai
31. mai
JUNI

Kveldsmattur til Perabu
Kveldsmattur rundt Fagerhaugen
Skjærgårdsleir på Erleholmen (5–8 år)
Søndagstur til Spåkefjellet
Coasteering (10–12 år)
Padlekurs (7–9 år)

8. juni
9.–10. juni
9.–11. juni
14. juni
14. juni
14. juni
14. juni
24. juni
26.–30. juni
26.–30. juni

Coasteering (7–9 år)
Vidden by night (9–12 år)
Sommertur til Træet (3–7 år)
Padlekurs (10–12 år)
Strandrydding og grilling i vikja, Salhus
Kveldsmattur til Hellen Batteri
Kveldsmattur til Einhovden
Dagstur til Kiellandbu (10–13 år)
Fjelleir 1
Turbouke 1
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23. april
FAMILIETUR: KLATREPARKEN HØYT OG
LAVT (5–12 ÅR)
Med utsikt til Ulriken, Løvstakken og
Rundemanen har du no høve til å vitje
Vestlandets største klatrepark! Du får sjansen til å prøve deg på spanande klatreløyper, mange hinder og ziplines. Bli med
Barnas Turlag Bergen på spenstig aktivitet i
trygge omgjevnader!

ANDR´E MARTON PEDERSEN
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18.—19. mars
SKI, LEK OG MORO INN TIL HØGABU
(13—15 ÅR)
Første helga av vinterferien drar DNT ung
Bergen på skitur inn til Høgabu. Høgabu
er ei av de koseligaste hyttene til Bergen
og Hordaland Turlag og ligg flott til. Det blir
ein fin skitur med mye moro og god mat.
Bli kjend med nye turvenner og opplev hyttekos med speling og varme frå peisen på
kvelden.

RID

Vi viderefører tradisjonen
og tilbyr også i 2017
våre medlemmer fast
opphold på Alexander
Grieghytten både i vinterferien og i påskeferien. Hytten, som ligger
flott til i Bergsdalen, har
innlagt vann og strøm, og er
perfekt for familier som vil på
hyttetur i et familievennlig skiterreng. Fast opphold på
AG-hytten er et uorganisert tilbud til familier som i all
hovedsak ønsker å styre løpet selv, og familiene bringer
med sin egen mat. Det vil være hyttevakter til stede hele
perioden. Anbefales!
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BARNAS TURLAG

Det er mange flotte
turer på programmet til DNT
ung Bergen i
2017. Nytt i år
er
aldersinndelingen 13—15
år, 16—19 år og
19—30 år. I år har vi
blant annet mange og
v a r i e r t e hytteturer både på ski og til
fots, vi har tre surfeturer (én for hver aldersgruppe) og tre flotte basecamper til sommeren. Vi har også litt annerledes turer som
«Villmarkshelg med sauesanking» eller «Med
havet som matfat». Kursene er varierte, og
her finner du noe for enhver smak. Kanskje
du har lyst til å begynne å klatre? Bli med
på onsdagsklatring for de 16+. Eller kanskje
vil du starte å padle? Prøv da vårt havpadlekurs. I vinter har vi telemarkskikurs for dem
som har lyst til å prøve seg på dette, eller
toppturkurs i Rosendal (19—30 år) for de som
ønsker å lære seg hvordan ferdes på en
topptur. Nærtilbudet vårt er Grillin´n chillin´
1–2 ganger i måneden.
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Byfjellstrimmen er for deg som
ønsker et uforpliktende og sosialt
turtilbud i bynære friluftsområder.
Vi har turer i ulike tempo slik at du
kan delta på den turen som passer
din form.

Hver tirsdag kl. 18: Turer i middels/
raskt tempo
Hver onsdag kl. 18: Turer i rolig tempo
Enkelte turer legges også til fredager
(med sosial avslutning) og søndager.

R
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Turene er gratis, åpne for alle, og det
kreves ikke påmelding. Informasjon
om oppmøtested, varighet, tempo,
kollektiv transport og turlederkontakt
finner du på nettsiden: bergenoghordalandturlag.no/byfjellstrimmen
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SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen i Bergen og
Hordaland Turlag tilbyr frisk luft,
naturopplevelser og gratis turer
til godt voksne. Uansett form
og erfaring vil du finne turer som
passer for deg. Vi legger stor vekt
på sosialt samvær og at du skal

føle deg trygg. Hver uke året rundt,
uansett vær, arrangeres tre turer
med forskjellig vanskelighetsgrad.
Mandagsturene er for de sprekeste.
På onsdagene er det en tur som er
middels til tung og en som er lett til
middels. Gruppen har også lengre

turer med overnatting i flere dager
både vinter, sommer og høst.
Informasjon finner du på
www.bergenoghordalandturlag.no
Ellers kan du få den hjelpen du
trenger ved å komme innom i
Turbutikken.

ANDR´E MARTON PEDERSEN

BYFJELLSTRIMMEN

AKTIV TIL 100

Bli med og skap
gode vinterminner!
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Turtilbudet består av lette turer på dagtid
med fast oppmøtetid og -sted i flere bydeler,
slik at du kan gå på tur sammen med andre
i nærheten av der du bor. Det legges stor
vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap.
Turene vil være ekstra lette og vare ca. 1,5
time. På noen av turene vil det også bli
instruert i enkle styrketreningsøvelser ute i
det fri. Turene krever hverken medlemskap
eller påmelding, og det er gratis å delta!
Mandag kl. 11.00: Kanadaskogen.

Oppmøte: Turparkeringen ved barnehagen innerst i Spelhaugen.
Tirsdager kl. 11.00: Fløyen.
Oppmøte: Fløibanens nedre stasjon
kl 10.50 (for å rekke 11.00-banen).
Torsdager kl. 11.00: Alvøen.
Oppmøte: P-plass ved Alvøen
Idrettspark.
Torsdager kl. 12.00: Askøy.
Oppmøte: Myrane-banen klubbhus
på Kleppestø.

Fløistuen er åpen hver dag for
byens beste skillingsboller
#kun6minunna

Foto: Sverre Hjørnevik
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Et aktivt friluftsliv er gunstig for helse
og livsglede. Gjennom pilotprosjektet
G
,
A
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D
SD
«Aktiv til 100» ønsker vi å bidra
AN
M
til at flere får muligheten til å
komme seg i fysisk aktivitet og
få gode naturopplevelser.
Målgruppen for turene er personer som ønsker å komme i fysisk
aktivitet og bli en del av et sosialt
turmiljø. Andre som har anledning til
å gå tur på dagtid er også velkomne.
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De nye felleskiene...
Det har skjedd en aldri så liten revolusjon i langrennsverden. Vinteren
2016 ble året hvor mange fikk øynene opp for de «nye» moderne
smørefrie felleskiene. Produsenter, leverandører og butikker hadde
undervurdert etterspørselen og ble fort utsolgt. Markedet skrek
etter skiene som ingen kunne levere. Norske importører av
langrennski tror at denne type ski vil stå for 30% - 40% av
totalsalget denne sesongen. Årsaken er enkel. Disse
skiene funker. Vi vet om flere som allerede har
parkert sine tradisjonelle smøreski for godt.
Smørefrie felleski kan fort bli en befrielse...
og en form for familieterapi hvor man kan
konsentrere seg om gode skiopplevelser.
Alltid.

FISCHER TWIN SKIN POWER
m/ROTTEFELLA PERFORMANCE NIS
binding
Felleski er ikke bare for de som skal gå fort i sporet. Twin Skin Power
har en todelt fell og midtrand. Mix fell med 70% mohair gir deg godt
grep, og fungerer best ved faste forhold og de fleste temperaturer. Denne
modellen har også moderat innsving og en stabilitet som er god for turfolket.
En såkalt markaski. Skien har et mykt spenn som sikrer godt feste. Perfekt for
turer her i vest hvor det går opp og ned.

2299,ROSSIGNOL X-6 COMBI
Støvel som passer perfekt til Fischer skien. Her får du
en støvel med god ankelstøtte som gir god stabilitet,
men samtidig muliggjør et godt fraspark.

1399,SWIX SKIN CARE POWER
Care påføres før skituren for bedre gli og mindre
ising. Cleaner renser og frisker opp fellene etter
turen. Et «must» for dere med felleski...

299,-
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