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1 TILRETTELEGGING
1.1

Hyttekomiteen

BOT har som prioritert mål: Flere besøk på hyttene.
Hyttekomiteen og alle tilsyn har ut fra denne målsettinga arbeidet med å øke attraktiviteten av våre
hytter. Mål har vært å få flere til å overnatte mere, og gjerne flere netter sammenhengende. Arbeidet
med å øke attraktiviteten må sees over flere år og det arbeidet som gjøres er en god blanding av de små
usynlige tiltak og de større ombygginger og nybygginger.
Det er og forsøkt spisset mot våre store 'trekkplastre' Gjælen, Lønsstua og Nordstua, samt noen hytter
med stort potensial for økt bruk.

Bruk av hyttene
Vi hadde gledelige 7570 overnattinger på hyttene i telleåret 2013-2014. Det er en økning på vel 750
eller 11% fra i fjor. De fleste hytter har hatt en økning av besøk, noen med en økning på over 30 %. Det
er rapportert om 683 dagsbesøk på hyttene, som er vel 80 mer enn i fjor. Antall besøkende er notert til
6782, ca. 800 flere enn siste år.

Hyttekomiteens sammensetning
Ingunn Anke Hansen (leder), Nikolai Støver, Hans-Magnus Herstad, Tor Magne Andreassen, Knut
Storteig.

Komiteens virksomhet
Komiteen har vært samlet til 8 møter og behandlet 64 saker. I tillegg har noen medlemmer deltatt på
møter i forbindelse med konkrete prosjekt. Tor Magne og Knut har deltatt på hyttedriftsseminar i
Lofoten i høst.
Det har i år vært møter med enkelte hyttetilsyn. Disse møtene har hatt tema relatert til planlegging av
oppgraderingsprosjekt. Det er spesielt Beiarstua, Tåkeheimen og Gjælentunet som har vært fokusert.
Resultat er kommentert under de enkelte anlegg.
Tilsynsperm på nett.
Den gamle papirbaserte tilsynspermen er nå revidert og digitalisert. Permen ble gjennomgått på
Hyttetilsynsmøtet i november og er ment som en hjelp til nye (og gamle) tilsyn for bedre å kunne følge
opp tillitsvervet. Her er 'smått og stort' beskrevet. Permen oppdateres jevnlig. De ferskeste
oppdateringene trekkes og fram i permens 'forside', samt kunngjøres pr epost ut til alle hyttevertene.
Gavekort til dugnadsdeltakere.
Nytt av året er at dugnadsdeltakere som ikke er tilsyn får gavekort på inntil to netter for deltakelse. De
enkelte tilsynene fører oversikt og sender inn til hyttekomiteens leder som effektuerer utdeling ved
juletider.
Det årlige tilsynsmøtet.
I november var det Hyttetilsynsmøte på Lønsdal med totalt 23 personer fra 11 hytter representert. Som
vanlig var det mange baller i lufta og alle bidro til å å sette fokus på BOTs mål: flere overnattinger i
stadig bedre hytteanlegg.
I tillegg til arbeid med standardheving på de større anleggene er det viktig å framheve det jevne arbeid
med vedlikehold som gjøres av alle tilsyn. Uten denne innsatsen ville foreninga ikke hatt mulighet for å
holde den standarden en faktisk har. Stor takk til alle gamle og nye tilsyn som gjør en formidabel
dugnadsinnsats slik at foreningen kan tilby brukerne dette.
Vedlikehold og økonomi
For å antyde omfanget av vedlikehold i brukte kroner er det i år brukt ca 500.000,- på vedlikehold og
tilsyn på alle våre hytteanlegg. Om man skulle sette en prislapp på den ubetalte dugnadstiden vil en se
at det er snakk om langt større beløp.
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I år har BOT – som eneste DNT-forening - realisert mobil-/nettløsning for betaling av hytteopphold.
Denne løsningen ble iverksatt sommeren 2014. Formål med løsningen er å forenkle oppgjør for våre
gjester, samt forenkle oppfølging av utsjekking/purring av manglende betalinger.
Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, men så langt er erfaringen at majoriteten av gjestene
benytter løsninga. Utsjekk og purringer kan nå også gjøres langt mer tidseffektivt enn tidligere.
For hyttetilsynene har dette fått konsekvens at en leverer protokollark og tømmer betalingskassen
minimum fire ganger i året. Dette er beskrevet i hyttetilsynspermen.
I 2014 ble det sendt påminnelse til 525 personer hvorav 31 utlendinger som ikke hadde betalt for
oppholdet uoppfordret. Av disse viste det seg at 42 personer allerede hadde betalt uten at vi hadde greid
å fange det opp. Påminnelsene gjaldt 743 overnattinger og summerte seg til kr 160 000 inklusive
fakturagebyr. En prosentandel på nesten ti prosent av overnattingene er uakseptabelt høyt. Vi håper
andelen vil gå ned etter hvert som gjestene venner seg til å benytte det nye betalingssystemet. De fleste
gjør opp for seg etter purring, men noen få fordringer må sendes til inkasso eller avskrives.
Bygninger og dugnadsfolk er forsikret i Gjensidige. Det gjelder ulykke-, bygning- og
løsøreforsikringer.

Tilsynenes drift og vedlikehold av hyttene
Det gjøres et stort gratisarbeid av hyttevertene slik at vi kan tilby turfolk muligheten til å finne et losji
for natten eller bare en liten rast i en av våre hytter. De har gjort dugnadsarbeid i over 2150 timer og i
tillegg en reisetid på over 1250 timer.
I tillegg til vanlig vedlikehold og drift på alle hyttene, er det foretatt større arbeider på Gjælentunet og
Nordstua. Arbeidene er omtalt under hver hytte.
Hyttekomiteen har med sin virksomhet, med møter og annet arbeid, en timeseddel på vel 440 timer,
inkludert hyttetilsynsmøtet og reisetid.
Til sammen innenfor hyttedriften får vi vel 3900 dugnadstimer i løpet av 2014. En stor takk til alle!
En oversikt pr hytte:
1. Argaladhytta
Foruten vanlig vedlikehold, en del arbeid med hugging av «lokal ved».
2. Beiarstua
Det nå utarbeidet et eget forslag til standardheving av uteareal. Dette forslaget vil danne
grunnlag for det videre arbeidet med finansiering og gjennomføring av oppgradering.
Oppgraderingen er tenkt gjennomført over 2 år. Lenke til prosjektbeskrivelse.
3. Bjellåvasstua
På hovedhytta er det skiftet tak, to vinduer, lakket/malt gulv i hovedrom og yttergang.
I sikringshytta er det delt av nytt soverom, satt inn nytt vindu og montert sofabenk i
oppholdsrom.
4. Fellvasstua
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift.
5. Gjælentunet
Hovedhuset:
Der er laget forslag til ny toalettløsning for hovedhuset og forslaget vil være grunnlag for det
videre arbeidet med finansiering og gjennomføring.
Det gamle taket er fjernet på dugnad (høstdugnaden 2014). Videre har elever fra bygg/anlegglinja ved Bodø vid. skole og snekkerskole fra Berlin lagt nytt tro og shingel.
Veien er ytterligere utbedret med mer grus. Videre er det avviklet 25-års jubileumsmarkering.
Det er ny tilsynsperson på huset
Kårstua: Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift..

Egnarbua: Tidsur til solcelleanlegget er montert. Uteterrasse er ferdigstilt , nye lunner er lagt i
båtstøa, samt takrennenedløp og vannpost ferdigstilt.
6. Gråtådalstua
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift.
7. Jordbruhytta
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift.
8. Lurfjellhytta
Det er lagt klopper og bygd bro mellom hyttene, ellers vanlig vedlikehold, søppelrydding og
småreparasjoner.
9. Lønsstua
For Lønsdal har en arbeidet med finansiering av de større kapitalkrevende tiltakene. Parallelt
med dette er det gjort en del mindre standardhevinger, deriblant kjøleskap til hovedavdelinga.
Veien er forlenget fra uthus fram til Annekset. Gulv i oppholdsrom og kjøkken på
storavdelinga er malt flere strøk.
10. Midtistua
Det er skiftet panel på sørveggen av hovedhytta. Solcelleanlegget er nytt og kraftigere.
Det er ellers foretatt vanlig vedlikehold og drift.
11. Storjordstua
Nasjonalparksenteret eier hytta, men den har DNT lås og er tilgjengelig for medlemmer.
Hytta har fått nytt tilsynsperson.
12. Trygvebu
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift.
13. Tverrbrennstua
På gammelhytta er det montert ekstra solcellepanel, tidsur og malt himling.
På nyhytta er doløsning utbedret.
Sommeråpning ble markert i slutten av juni med 40-50 besøkende.
14. Tåkeheimen
Ny sofa og gassalarm er montert og noen nye madrasser anskaffet.
Mye søppel er fraktet ut og taket på hovedhytta er forsterket. Anlegget feiret 20-års jubileum i
september. I samarbeid med hyttekomiteen er det diskutert nødvendige utbedringer av
sanitærforhold, samt en del indre utbedringer.
Det er flere nye tilsyn på hytta.
15. Gammen i Kvitsteindalen
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift.

HMS
BOT ønsker å holde fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hyttetilsynene sender inn rapportskjema, som
er en del av grunnlaget for HMS rapportering. Dette gjør at vi kan følge med på forbruk av energi, få
god kontroll over brannsikring og produksjon av søppel.
Det er viktig for kvalitetssikringssystemet at tilsynene fører disse skjemaene så godt det lar seg gjøre.
Vi får dermed opplysning om bl.a skifte av brannslukningsapparater, slanger og ventiler til gass og
batterier til brannvarslere.
Retningslinjer gjennomgås på det årlige fellesmøtet med hyttetilsynene og er omtalt i tilsynspermen.
Ved innkjøp skal en benytte de mest miljøvennlige løsninger der det er mulig.
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Sluttord

Besøkstallene er i år 'all-time-high'. Isolert sett kan man trekke konklusjon om at det nedlagte arbeidet
har båret frukter.
På den annen side er tallene for 2014 ca på 2008-nivå. Det betyr at det i stor grad er den ekstra
kapasiteten på Tverrbrenn som står for økninga.
Utfordringen framover vil være å gjøre tilbudet enda bedre kjent gjennom aktiv og kreativ
markedsføring.
Alle tilsyn og komiteen er i gang med et langsiktig arbeid med å opprettholde og forbedre standarden
på vårt unike tilbud. Mye arbeid er blitt utført av villige dugnadsfolk på hyttestedene våre. Vi har en
verdifull eiendomsmasse som får et godt stell slik at allmennheten fremdeles kan benytte seg av
foreningens tilbud.
En stor takk til alle som tar seg tid til å være tilsyn!

1.2

Rutekomiteen

Rutekomiteen har hatt 5 møter. Kari Berg har gått ut av komiteen etter mange års innsats.
Det er kommet inn rapporter for 29 av de 34 rutene vi har. Rapportene viser at det har vært gjennomført
omfattende vedlikeholdsarbeid på de fleste rutene. Noen få ruter er ikke inspisert i 2014. Noen av
tilsynene har meldt fra at de kan fortsette som tilsyn, men ønsker et bytte og få ansvar for en annen
rute.
I tillegg til ordinære inspiseringer og vedlikehold av rutene har følgende prosjekter vært gjennomført i
2014:
-

Klopping ruta Børelv – Lurfjellhytta. Organisert og utført av rutetilsynet med hjelpere.

-

Bru i Storengdalen er fjernet og flydd ned. Gjenstår kun fjerning av jern i fjell.

-

Omlegging av deler av ruta Lønsdal – Midtistua er gjennomført. Endringen er langs Kjemåvatnet.

-

I samarbeid med Rana Turistforening er vi i gang med planlegging av historisk rute over
Saltfjellet – «Telegrafruta».

Det har vært avholdt rutetilsynssamling med 26 deltakere på Saltstraumen hotell 25. mars. Jarle Nilsen
fra DNT holdt foredrag om merkehandboka, og rutetilsyna fikk en god gjennomgang av den nye
merkestandarden.
Rødøy turlag har tatt initiativ til og merket ei ny rute. Startpunkt for ruta er i Jektvik og fra fv. 17 sør
for Straumdaltunnelen.

Oppgaver som bør gjennomføres i 2015:
-

Alternativ trase i Storengdalen

-

Avklaring av skiltmal / merkestandard.

-

Avklaring av ansvarsforhold for ruter i forhold til Rana Turistforening.

-

Vurdere samarbeid med Statskog om klopping.

-

Avklare status og behov for brua i Skaidi.

2 TURAKTIVITET
2.1

Turkomiteen

Turkomiteen (TK) består ved utgangen av 2014 av Eirik Alst (leder), Ann-Elisabeth Szell (Liss) og
Nadezda Nazarova (Nadia) fra november. John Auranaune og Emil Jensen satt som medlem
mesteparten av året, og skal ha stor takk for det arbeidet de har lagt ned. I tillegg er Øyvind Visnes
ansvarlig for å legge all TKs turaktivitet ut på nettet. Tine Tangen blir ny medlem i komiteen fra januar
2015.
Komiteen har avholdt syv ordinære møter, og to turledermøter. I tillegg har Liss og John sittet i en
arbeidsgruppe for Ti på topp sammen med daglig leder for Bedriftsidretten (samarbeidspartner).
Hovedoppgavene i løpet av året har som vanlig vært overordnet planlegging og koordinering av BOTs
samlede vinter- og sommerturprogram og detaljplanlegging av turkomiteens egne turer, samt å være
medarrangør av Ti på Topp for fjerde år.
Turlederutdanning og Turledersituasjonen
Det har i 2014 bare vært arrangert ambassadørkurs. Nye turlederkurs vil etter planen settes opp i 2015.
Det er mange aktive turledere i systemet nå, noe som har gjort det mulig å opprettholde og
videreutvikle et allerede bredt turprogram. I 2014 har 37 turledere bidratt til et mangfoldig turprogram
og til sammen lagt ned 1134 dugnadstimer.
Turaktivitet
TK har hatt en markant nedgang fra fjoråret som var rekordår i både antall turer og deltakere. Totalt
gjennomførte turkomiteen 32 turer, herav 9 vinterturer. 14 av turene var overnattingsturer, og de
resterende 18 var dagsturer. Turkomiteen er i tillegg medarrangør på romjulsturen til Tussvatnet, som i
år hadde ca 450 deltakere. 8 turer ble avlyst (6 var dagsturer vinter som ble avlyst grunnet snømangel).
Totalt var det 418 deltakere på de 32 turene. Dette er nedgang på hele 37 % fra 2013. Det er
dagsturene, både vinter og sommer, som står for hele nedgangen i antall deltakere. Vinterturene kan
forklares med manglende snøforhold. Nedgangen i antall deltakere på sommerturene er vanskeligere å
forklare, men det er nærliggende å undres over om den høye deltakelsen på Ti på topp har «spist» av
deltakelse på fellesturer.
Evaluering av fellesturene
Vi har videreført prøveordningen om evaluering av fellesturene (fra deltakerne), og utvidet denne
ordningen til å gjelde alle turene i 2014. Hovedkonklusjonen på de evalueringene som er gjort er at
deltakerne stort sett er fornøyde, at turlederne gjør en god jobb og at fellesturene ga mersmak.
Turlederne på turene der vi har mottatt evaluering fra deltakerne, får tilsendt rapport fra TK.
Ti på Topp
Samarbeidet med Nordland Bedriftsidrettskrets om samling av fjelltopper, Ti på Topp, fortsatte i 2014.
Økningen i antall deltakere var også i 2015 svært positiv og godt over den målsetning vi hadde satt oss.
1400 personer deltok i Ti på Topp i 2014, mot 750 året før. Dette var andre året på rad med sterk
økning, noe som vi finner meget gledelig.
Mange bedrifter hadde også i år investert i gavekort til sine ansatte, 60 stk. Enkelte bedrifter arrangerte
fellesturer for de ansatte og det gikk etter hvert prestisje i å bli årets bedrift. Det ble inngått 15
bedriftsavtaler der bedriften betaler for alle sine deltagere. Også den individuelle konkurransen mellom
enkeltpersoner bidro til økningen av antall turer. De ivrigste registrerte over 200 turer, mens
Keiservarden var mest besøkt med 6000 registrerte turer og det nevnes også at Lurfjelltind hadde i
underkant av 300 turer.
Til fotokonkurransen kom det inn 1000 bilder, mange av god kvalitet. Komiteen som skulle plukke ut
de 5 beste hadde litt av en utfordring.
Det ble gjennomført 4 samlinger i Ti på Topp komiteen inneværende år. 2 av disse var
planleggingsmøter før kick off i mai. De to siste var oppsummering av sesongen – vurdering av bilder
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og trekning av premier. Premieutdeling ble foretatt på Idrettens Hus i november. 650 personer hadde
gjennomført 7 ulike toppturer eller 5 for barn. En formidabel økning fra 2013 da 100 personer var
kvalifisert til årets toppkrus. Nordland Bedriftsidrettkrets hadde skaffet mange fine og verdifulle
premier noe vi håper kan stimulere til videre satsing også neste år. Det ble også i 2014 satt opp
ffellesturer til samtlige av de 10 utvalgte topper. Dette vil også bli videreført i 2015.
Ti på Topp komiteen bestod av Lars Nystadbakk fra Nordland Bedriftsidrettskrets, Ann-Elisabeth Szell
og John Auranaune fra Turkomiteen BOT. John Auranaune sluttet i Turkomiteen etter endt sesong. Ny
medlem i komiteen fra november 2014 er Nadezda Nazarova (Nadia).
Komiteen har allerede plukket ut topper for 2015.
Komiteen jobber med følgende konkrete oppgaver for 2015:
-

Tilby turer innenfor 3 spekter: lavterskel, medium og høyterskel og med ulik lengde.

-

Utvikle ny nettside med enklere påmelding og betalingsløsning

-

Vurdere andre former for premiering for de som er kvalifisert til toppkrus. Dette kan være for
eksempel billetter til Badeland, som derigjennom vil stimulere til økt fysisk aktivitet.

-

Videreføre merking av nye topper med hengende T-er, som et alternativ til merking av løyper.

-

Det vurderes også konkrete tiltak for å stimulere til økt deltagelse blant studenter på UIN

Vi har hatt god tilgang til toppfaddere i 2014 og tilbakemeldinger fra potensielle toppfaddere så langt,
tyder på at det vil være god tilgang av faddere også i 2015.
Ann-Elisabeth Szell var BOTs representant på Nordland Bedriftsidrettkrets sitt julebord.
Miljøpåvirkning
Vi benytter kollektiv transport ved mange av overnattingsturene og legger opp til samkjøring ved flere
av dagsturene.
Sikkerhet
Turkomiteen har hatt stor fokus på sikkerhet de siste årene. 2014 var fjerde år der vi krever at turledere
på TKs 3- og 4 stjernesturer skal sende inn utfylt risikovurderingsskjema i forkant av sin tur. Pga
manglende respons på denne ordningen gjennom de 3 første årene prøvde vi ut DNTs
risikovurderingsskjema som er en enklere utgave i håp om at flere av turlederne skulle ta dette systemet
i bruk. Det ble levert inn risikoanalyse på 5 av 7 vinterturer og 2 av 9 på sommerturene. Dette er en
bedring på vinterturene, men samme lave nivå på sommerturene som tidligere. Vi er ikke fornøyd med
dette og vil forsøke å gjøre lenken til utfylling av skjema letter synlig i Sherpa for å se om dette kan øke
innsendelsesandelen.
Vi har ikke hatt alvorlige hendelser eller uhell på årets turer.

2.2

Barnas Turlag Bodø

Komiteen har bestått av Marte Meland, Ida Nova, Frode Bjørgo, Trond Danielsen.
Vi har gjennomført ett komitemøte.
Barnas Turlag Bodø har arrangert 21 turer. Vinterprogrammet ble utfordrende på grunn av en særdeles
tørr vinter. Trilleturprogrammet ble gjenoppstartet høsten 2014 av Marte.
«Kom deg ut»-dagene ble arrangerte på tradisjonelle steder som Bestemorenga vinterstid og i Ausvika
på høsten. Begge steder fungerer fint for promoteringsarrangementer.
Aktiviteten til Barnas Turlag i Gildeskål, Meløy og Saltdal er beskrevet under sine respektive lokallag.

2.3

DNT ung Bodø

Ved utgangen av 2014 har vi 401 medlemmer i DNT ung Bodø
(222 Skoleungdom, 115 Student/ungdom, 3 livsvarig medlem og 61 Husstandsmedlem).

Styret for 2014 bestod av André Valen (leder), Tord Svee (nestleder), Nora Helene Blekkan, Kasper
Meland Beddari, Håvard Mikalsen, Monika Engmark, Ida Nova, Silje Kristin Aunan første halvår og
Ingrid Sjøberg siste halvår. Styret har hatt 15 styremøter pluss 2 dugnader med utsending av
turprogram. Det siste året har vi vært selvstyrte, uten voksne innslag på møtene. Deltagelsen på møtene
har vært god, og vi får gjort det vi skal.

Oversikt over turer og andre aktiviteter
Når vi ser på deltagelsen på årets turer, har vi hatt en nedgang fra fjoråret grunnet dårlig vær og
vanskelig for å få tak i nok turledere. Turprogrammet vi presenterer har stor variasjon, med turer som
passer de fleste. Noen er enkle dags- eller overnattingsturer hvor hovedfokus er å bli kjent og kose oss,
mens andre er mer krevende hytte til hytte-turer, alpintur eller topptur. Dagsturene våre varierer også i
innhold, fra ganske tøffe toppturer, til badeturer, ski og skøytetur.
Det har vist seg at konseptturene våre, de som er litt spesielle, ofte har god deltagelse, og her kan vi
nevne blant annet:
- Fantasy-tur til Gjælentunet – Ei helg med film og fjelltur! Prosjektor ble satt opp på hytta og Harry
Potter/Ringenes Herre ble vist på storskjerm. Innimellom ble det også tid til en fjelltur og mer
sosiale aktiviteter som brettspill og kort.
- Jentetur: Siden vi tidligere har hatt mange gutter med på våre turer, gjentok vi suksessen med
jentetur i år også. Det kom 4 jenter som var på sin første tur med DNT-ung, så dette er en fin måte
å rekruttere nye medlemmer på!
- Mat- og koseturer – Førjulstur med kakebaking og julemusikk, samt etegildet (begge på Lønsstua)
har vært populære turer dette året. Her er kosefaktoren høy, og det handler mest om å skape god
stemning, slappe av, rusle en tur og lage god mat!
Til sammen har DNT ung Bodø gjennomført 16 turer med 105 deltagere.
8 turer (4 vinter og 4 sommer) har blitt avlyst grunnet dårlige værforhold, sykdom blant turledere eller
for få påmeldte.

Dugnadstimer
I forbindelse med aktivitetene våre er det til sammen registrert 1039 timer dugnadsarbeid, fordelt på
styrearbeid og annet administrativt arbeid, utsending av turprogrammer, og turledelse.

Vervetiltak og markedsføring
Vi har sendt ut sommer og vinterturprogrammet til alle DNT ung Bodø’s medlemmer. Som tidligere
har vi eget hefte med turprogrammet vårt, og det fungerer bra. På 7-toppsturen 2014 var vi også til
stede med stand på Linken hvor vi klippet klippekort, og hadde ungdomsquiz! Vi har også hatt stand på
universitetet
Facebook brukes aktivt for å reklamere for turer, linke til hjemmesiden for påmelding, og gi annen
relevant informasjon. Dette har vist seg å være en god plass å nå ut til ungdommer.

Nasjonale / Regionale samlinger i DNT ung
Ida nova og André Valen var med på turledersamling på Haukeliseter.
Ida Nova og Tord Svee deltok på Landsmøtet til DNT ung ved Gaustadtoppen.
4 styremedlemmer fra DNT ung Bodø deltok på regionsmøtet som fant sted på Beiarstua den 1.
november. Her ble det diskutert hva vi kan gjøre for å synliggjøre ungdomsarbeidet, hvordan vi kan få
til et bedre regionalt samarbeid, vi delte erfaringer fra de ulike foreningene, og satte oss noen mål for
månedene fram til landsmøtet i mars.

Konklusjon
Dette året har det dessverre vært nedgang i antall turer og deltagere på turene i forhold til det bra året vi
hadde i fjor. Flere turer har blitt avlyst pga manglende påmeldinger, så kanskje har vi hatt litt for lite
markedsføring. Vi har heller ikke fått oppdatert Facebook-siden i etterkant av turene med bilder, og fra
fjoråret vet vi at en del ungdommer meldte seg på etter å ha sett gladbilder på nett fra tidligere turer. Vi
må jo vise folk hvor gøy vi har det!
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Styret er ungdomsstyrt. Vi har hatt grei turdeltakelse, men må arbeide med rekrutering for å få fornyet
styret og kjernen i turgruppa, da flere av de gamle er på tur ut. Vi må jobbe mer med å få med de yngste
og de eldste. Et mål tidligere år har vært å bli bedre på å fordele arbeidsoppgaver, og det kan vi fortsatt
bli flinkere til. Vi håper 2015 vil gi en oppsving i turdeltagelse og medlemstall, og skal fortsette med å
levere et variert og spennende turtilbud til ungdom!

2.4

BOBTOG

Generelt om styret i BOBTOG:
Styret har i år bestått av Marit Jenssen, Trine Jakobsen, Svein Pedersen, Kristoffer Oloffson og Terje
Engesli. Trine er web-ansvarlig for BOBTOG's nettside, administrator for BOBTOG’s mailboks og
FB-siden, i tillegg til at hun har lagt turprogram inn i Sherpa. Svein er turprogramansvarlig. Kristoffer
har påtatt seg oppgaven som ansvarlig for utprøving av Questback. Terje er ny utstyrsansvarlig samt
medansvarlig på Questback. Marit har i tillegg til ulike leder-oppgaver, bla. bidratt i turprogramarbeid,
lagt turprogram inn i Sherpa samt vært trykksak-ansvarlig.
Etter nytt styre var på plass etter årsmøte 8. februar, er det avholdt 8 styremøter. Årsmøtet ble i år lagt
til Peppes Pizza for tredje år på rad med 13 deltakere.
I januar ble det for første gang arrangert turlederseminar, først og fremst rettet mot vinterturledere,
ledet av Torgeir Kjus. Seminaret gikk over en ettermiddag/kveld (ca. 4 timer) 8. januar hvor turlederrollen var i fokus, og ulike tema ble diskutert og litt teori ble gjennomgått. Søndag 12. januar var det
fokus på praktisk utøvelse av turlederrollen, med tur til området rundt Søndre Nattmåltuva. Stikkord for
dagen var ferdaråd, vurderinger før turstart, mønstertenkning, utstyrsjekk, sporvalg, skredvurdering ,
førstehjelp i fjellet mm. Hele 14 turledere deltok på første del og 12 deltok på siste del.
Tilbakemelding frå deltakere tilsier at de opplevde det nyttig og positivt å møtes for faglig påfyll,
erfaringsutveksling samt diskusjoner.
Det er ikke avholdt eget turledermøte i år da det ble arrangert turlederseminar. Det planlegges avholdt
eget turledermøte i løpet av februar 2015. Arbeidet med både sommer- og vinterturprogrammet har i år
vært preget av at flere av våre turledere melder inn turer og turbeskrivelser pr mail, hvilket har gjort
arbeidet enklere og mer inspirerende. Gledelig at det fortsatt både er «senior-turledere» som bidrar
samtidig med at flere nye kommer til.
Styrets hovedoppgaver har i 2014 vært knyttet til utarbeiding og gjennomføring av et meget rikholdig
og variert sommer- og vinterturprogram. Videre ble det i forbindelse med Tåkeheimens 20-års jubileum
i år, nedsatt en komite som har jobbet med jubileumsmarkering av hytta. Denne komiteen har fra styret
bestått av Marit og Trine, samt Vivian Selfors(hyttevert), Berit Naustvoll og Oddrun Skånøy. Komiteen
jobbet frem et jubileumsarrangement lagt til helgen 21.-22. juni med inviterte deltakere som har bidratt
til planlegging, oppføring og vedlikehold av hytten, samt en del andre naturlige deltakere fra bla. våre
nabo-turistforeninger. Arrangementet måtte dessverre utsettes pga dårlig vær, og ny markering fant sted
på Tåkeheimen 12.-14. september med 11 deltakere med tur til Helgelandsbukken (hvor det ble montert
kasse med bok for å skrive seg inn i), festmiddag med taler og kåseri, kaffe og kaker med påfølgende
tradisjonsrike selskapsleker.
Spesielt gledelig at jubilanten Tåkeheimen vant tittelen i DNT’s hyttekåring; Mest utilgjengelige hytte.
Det anføres også at i forbindelse med jubileet er det bestilt laget ull T-skjorte(fra Janus) med egen
Tåkeheim-logo (design Berit Naustvoll).
Tåkeheimen har forøvrig fått fire nye hytteverter i år, da Hans Petter Løksti og Rune Lundli ønsket å
tre av fra vervet. Nye koster inn er Trine Jakobsen, Anneke Leune, Torbjørn Niebe og Egil Sørheim.
Leieavtalen på Tåkeheimen mellom NVE og BOT er også forlenget, inntil en av partene sier den opp,
med gjensidig oppsigelsesfrist året før opphør.

Turaktiviteten, questback og utstyr:
Det er gjennomført 18 turer i år; 8 vinterturer (7 ble avlyst) og 10 sommerturer (2 ble avlyst). Totalt har
179 personer deltatt på turene. (111 på dagsturer, 68 på overnattingsturer). I tillegg kommer
jubileumsarrangementet på Tåkeheimen, hvor 11 personer deltok. Dugnadstimer turledere har brukt i
forbindelse med turene er 822 timer.

Det er ikke rapportert inn ulykker i forbindelse med turaktivitet, annet enn at en av de til sammen 46
som deltok under årets Børvasstindan Classic, har formidlet at han som resultat av et fall under løpet i
ettertid oppsøkte lege og fikk sydd 3-4 sting på kneet.
Styret besluttet ved årets start å gjennomføre skriftlige evalueringer etter alle gjennomførte vinterturer,
og har brukt programvare Questback til dette. Etter en sluttevaluering på styremøte i november og
desember, er det besluttet videre bruk av dette på i overkant av 1/3 av alle turer som gjennomføres.
Svarprosent har i år vært på ca. 50 % og i all hovedsak rapporterer deltakere å være svært fornøyde
med turene. Området der kan bli en bedring er informasjon i forkant av turen.
I løpet av 2014 er det ikke kjøpt nytt turutstyr. I løpet av første halvår har 9 klatreseler blitt borte. Det
er foretatt utstyrsgjennomgang og en delt utrangert og slitt utstyr er kassert (div tau).
Medio november mottok styret tilbud fra DNT Fjellsport sentralt, om å melde inn behov for div.
fjellsportutstyr til fordeling, og det mer meldt inn behov for klatreseler, hjelmer, klatretau samt
taubremser. I skrivende stund er ikke utstyr fordelt.

Kurs:
Da det er Kursutvalget i BOT som arrangerer kurs, henvises til deres årsrapport. Men styret i BOBTOG
melder fortsatt behov for kurs der vi får henvendelser på dette samt ser behovet.

Miljø/ HMS:
Det fremgår ikke i noen av turrapporter at der er gjennomført turer som vil få store konsekvenser for
ytre miljø. Målet er at turledere i forkant av alle turer skal gjennomføre en risiko-analyse, som sendes
pr mail til BOT-kontoret ved Berit Irgens, men i år er kun en håndfull analyser mottatt.
Kun meldt inn uhell, som nevnt over, i etterkant av fall og slag av kne under Børvasstindan Classic.

Planer for 2015:
Kort nevnes noen planer: Arrangere turledersamling i løpet av februar. Besluttet bruk av Questback på
minimum 1/3 av alle turer (samt ved spesielle arrangement som for eksempel BC). BC har 5årsjubileum og dette bør markeres. Samarbeid om spesielt arrangement på Tåkeheimen med
«Sommerdagan i Meløy». Deltakelse på årsmøte DNT Fjellsport 10.-12. april på Ørsta.

2.5

Seniorgruppa Bodø

I styringsgruppa har vært Evelyn Sivertsen (kontaktperson/leder), Ingebjørg Lund Bjørgvik, Karen
Sandberg, Magnar Haslerud og Jan Olaf Mørkved.
Vi har avholdt 3 komitemøter, der det i hovedsak har vært planlegging av turprogrammene på
programmet. Fra januar 2015 slutter Evelyn Sivertsen som leder av gruppa, og Karen Sandberg overtar.
I vinterturprogrammet hadde vi 7 turer hvorav 5 ble gjennomført. Turene til Sørfjorden/Vatn-Vatnet
og Midtistua avlyst på grunn av dårlig vær. Turen til Saltfjellet/Lønsstua har vi hatt på programmet i 9
år, og turene har vært fulltegnet nesten hvert år, og vi har vært heldig og hatt stort sett de samme
turledere fra år til år.
Til sammen på vinterturene har vi hatt 42 deltakere.
I sommerprogrammet hadde vi 15 turer, 2 turer avlyst på grunn av dårlig vær, turen til
Rødøy/Klokkergården var fulltegnet, 21 deltakere, og det samme var turen til Fugløya, 31 deltakere. Til
sammen på sommerturene 160 deltakere.
Medlemmer av seniorgruppa har også i 9 år hatt fast vakt på Hunstadtoppen i forbindelse med 7toppruren. Vi skulle gjerne hatt et møte/sammenkomst for turlederne våre, der evt styret/ ledelsen for
BOT kunne ha deltatt, og dette skal vi prøve å få til i løpet av 2015.
Velvillige og flinke turledere gjør at vi kan gjennomføre turene med fornøyde deltakere og positive
tilbakemeldinger, og vi gleder oss til å starte 2015 med nye turideer, og en del gjentakelser av populære
turer fra tidligere år.
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2.6

7-toppskomiteen

7-toppskomiteen har hatt 9 møter. Prosjektgruppa for tur for funksjonshemmede har i tillegg hatt 5
møter. I tillegg har det vært mange arbeidsmøter mellom de som har hatt ansvar for de ulike
hovedoppgavene, både ute i marka og ved PC og telefon.
Turen ble også i år arrangert sammen med Avisa Nordland, som særlig bidro med layout/ designarbeid, annonsering og salg av billetter i ekspedisjonen. Samarbeidspartnerne Intersport og Stamina
deltok også aktivt. Vi fikk også kjærkommen støtte fra andre aktører i næringslivet og fra andre
frivillige lag og foreninger.
Turen gikk søndag 1. juni. 3 225 personer deltok (hvorav 1 779 fullførte 3-toppsturen, 1 413 fullførte 7toppsturen, 14 fullførte 3-posttur for funksjonshemmede, 5 fullførte 7-posttur for funksjonshemmede
og 14 brøt). Sammenlignet med 2013 var det en økning i deltakertallet på 4 %. I anledning at det var
tiårsjubileum for arrangementet, gikk vi ut med at vi ønsket oss 5 000 deltakere. Vi nådde ikke dit, men
tatt i betraktning at det var kristi himmelfartshelg er vi fornøyd.
Andre «stunts» i anledning 10-årsjubileet:
- Vi inviterte Dronning Sonja til å delta. Forundersøkelser gav oss håp om at det kunne være mulig å
få et ja, men dessverre ble det nei. Hadde hun kommet, ville vi ganske sikkert fått deltakerrekord.
- De som vervet nye deltakere og sendte oss epost om det var med i trekning om et gavekort på 5 000
kr hos Intersport. 33 vervinger var med i trekningen. Det var ikke så mange som vi håpet på, men vi
har lyst til å prøve tiltaket en gang til.
- Fordobling av antall annonser i Avisa Nordland. Fokus på jubileet og at Bodø straks ville passere
50 000 innbyggere.
- Eget jubileumsmotiv på årets t-skjorte. Dette ble godt mottatt.
- Gratis deltakelse for 2004-årgangen. 128 tiåringer deltok mot 122 åtteåringer og 100 elleveåringer.
Tradisjonelt har det vært flest 8-åringer, så vi antar at gratistilbudet hadde noe effekt på
deltakelsen.
- Jubileet var i fokus i redaksjonell omtale i avisa, både før og etter arrangementet.
Vi ble også med på et samarbeid med Midnattsolrittet og nyskapningen AN-mila om konseptet
Sprækingen. Ca 100 personer, som deltok på alle de tre arrangementene, fikk Sprækingen-medalje.
Foruten at dette var et ekstra insitament for å være med, medførte det mye redaksjonell omtale og
profilering gjennom en omfattende annonsekampanje.
Tidligere år har Bodø voksenopplæring sponset deltakelse for sine flerkulturelle elever, og lærere
derfra har organisert fellestur, noe som har medført stor oppslutning. I år hadde de verken midler eller
personell tilgjengelig. Vi håper det lar seg ordne igjen til neste år. Fra asylmottakene deltok om lag 30
personer.
155 personer fullførte for sjuende gang og mottok 7-årspin. Statistikken viser også at 50 personer har
fullført alle de ti gangene turen har vært arrangert, 64 personer har fullført ni ganger, og 132 personer
har fullført åtte ganger.
Også i år var det lagt inn quiz for barn og unge samt loddtrekning med premiering. Intersport og
Stamina hadde stand på Ramnflåget hvor de delte ut smaksprøver på Real turmat, Coop Nordland delte
ut smaksprøver ved Vanntårnet, en skoleklasse solgte kaffe og kaker ved startsted Rønvik skole, og en
annen gruppe solgte is og pølser ved startsted Bodin videregående skole.
For femte år på rad inviterte vi til treningstur til en av toppene hver onsdag i mai. Antall deltakere
varierte mellom 11 og 23 (Løpsfjellet: 21, Keiservarden: 23, Junkerfjellet: 13, Hunstadtoppen: 11.).
Denne gangen fikk komiteen hjelp til turledelse fra turledergruppe for Rusleturer.
For fjerde gang hadde vi et eget opplegg for funksjonshemmede som ønsker å delta i 7-toppsfesten,
men ikke klarer å gå i terrenget. I fjor vedtok vi å gjøre dette tilbudet permanent. På treningsturer i
forkant deltok: Kyststien ved Bodøsjøen: 20 (3 rullestoler), Vanntårnet: 5 ( 1 rullestol og 1 gående med
funksjonsnedsettelse), Futelva: 8 (2 rullestoler). Markedsføring skjedde via annonse i avisa, stand på
idrettsdag for funksjonshemmede i Mørkvedlia, at tilbudet ble presentert i 7-toppsturens flyver til
skoleelevene, Facebook og personlige kontakter.

Løypene for funksjonshemmede var som i fjor. Vi gjorde også som i fjor at i stedet for å bemanne
poster og bratte kneiker rekrutterte vi hjelpere til en fellestur for de som hadde behov for ekstra
ledsager. I år startet turen kl 12.
Antall deltakere i løypene for funksjonshemmede var noe lavere enn i fjor, 14 gikk den korte løypa (3postturen), og 5 den lengste (7-postturen). Vi registrerte 8 funksjonshemmede blant disse (mot 13 i
fjor). Også denne gangen fikk vi svært gode tilbakemeldinger. Fra flere hold har vi blitt oppfordret til å
fortsette med dette tilbudet; at vi må ha tålmodighet for at det tar tid å innarbeide turen, og at det betyr
mye for en gruppe som ikke har så mange tilbud ellers.
En deltaker var uheldig og falt svært forkjært på et egentlig enkelt parti i løypa mellom Ramnflåget og
turisthytta. Han fikk en alvorlig skade i hofta. Det ble meldt om et mulig armbrudd hos en annen
deltaker. Ei jente på ti år kom bort fra familien sin, og Røde Kors var i gang med undersøkelser da hun
heldigvis kom til rette etter ca 2 timer. Vi vil ta inn i startstedleders instruks at alle toppene skal bes om
å holde utkikk dersom noen er savnet, ikke bare de som er nærmest der vedkommende sist ble
observert.
Deltakersystemet og billettsalg fungerte fint, og det var nok personell på disse oppgavene.
Det ble avholdt evaluering/funksjonærfest den 12. juni med 36 deltakere. I anledning 10-årsjubileet
møttes vi på Bodø hotell, og menyen var tapasbuffet og jubileumskake.
Bodømarkautvalget har påtatt seg oppgaven å forbedre løypetraseen til 7-toppsturen der det er
nødvendig på grunn av slitasje og andre forhold. Det er komiteen svært takknemlig for. Da to av
komitemedlemmene også er med i Bodømarkautvalget, er det god kommunikasjon mellom de to
organisasjonsleddene.
Vi konkluderer med at også den tiende 7-toppsturen ble vellykket for både deltakere, funksjonærer,
samarbeidspartnere og BOT. Det arrangementstekniske fungerte godt. 7-toppsturen er blitt en av de
tingene bodøværinger gjør, sammen med Parkenfestivalen, Musikkfestuka osv. Arrangementet har også
appell hos personer som ikke har vært aktive friluftsutøvere tidligere, inklusive flerkulturelle og
funksjonshemmede. Dermed er det også et godt tiltak for bedre folkehelse. Treningsturer i forkant
understreker folkehelseprofilen ytterligere.

2.7

Beiarn Turlag

Styret består av, Ørjan Kristensen, Inge Strand, Brit Grauer, Elin Jensen Anne Grethe Husmo og
Gunnar Storhaug.
Beiarn Turlag har gjennomført en rekke turer de er ført opp i tabellen under. I tillegg til disse turene har
turelaget vært turleder for Saltenposten i høst, turen gikk da opp Tverrådalen til kristinagammen. I år
har Beiarn Turlag laget egen Facebook side der vi informerer om egen aktivitet samt også deler turer
som BOT formidler i nærområdet. Vi har her oppnådd 143 som følger oss.
Trimmen gjennomføres i samarbeid med Beiarn kommune, vi har ute 6 kasser fordelt i hele bygda. På
denne aktiviteten ble det gjennomført 2951 turer innom kassene.
Aktiviteter 2014
Dato

Tur informasjon

Antall deltakere

02.02.14

Kom deg ut dagen (Tverrånes ved Beiarstua)

25

27.04.14

Fra Beiarfjellet via Ramskjell og ned til Furnes

6

04.05.14

Gråttåtinnden

5

11.05.14

Felles tur med Jeger og fisk

56

16.08.14

Gapahuk i Trolia

2

30.08.14

Tur til Stuapådalbua

4

07.09.14

Kom deg ut dagen (Tverrånes ved Beiarstua)

55

Hele året

Trimmen

2951
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2.8

Gildeskål Turlag

Tillitsvalgte
Styret: Arne Sklett Larsen (leder), Svanhild Lind, Cecilia Lundbakk, Per Arne Elle (vara.) og Ingrid
Løyning Ørum (vararepr.)
Seniorgruppa: Trygve Breivik(leder), Erna Sundsfjord, Brita Håvik Johansen, Kjell Karlsen
Barnas turlag: Anita Lekanger (leder), Silje Johansen, Vanja Bentsen Sandberg og Vilja Meidelsen
Valgkomite: Janette Festvåg og Myrna Kristiansen
Hytteverter Fellvasstua: Stein Storvik, Janny Nordby, Cecilia Lundbakk, Dag Einar Antonsen(leder),
Bjørn-Ronny Madsen, og Gunnar Halvorsli
Møter
Styret har hatt 2 møter og hovedsakelig arbeidet med følgende saker: vinterturprogram,
sommerturprogram og Fjelltrimmen i Gildeskål.
Årsmøtet ble holdt på Inndyr i slutten av februar med 21 deltakere. Det ble vist lysbilder fra turer med
fjelltrimmen og på tur med Gildeskål Turlag. Årsberetning ble godkjent og det ble valgt nye
styrerepresentanter med vararepresentanter og ny valgkomité.
HMS
Til tross for meget stor aktivitet i forbindelse med turprogrammet er det ikke rapportert om uhell i år.
Vi vil fortsatt legge stor vekt på å få strukturert arbeidet med HMS og også gjennomføre
risikovurdering av turer i utsatt terreng samt vinterturene. Sikkerhet skal være i fokus på alle turer i
Gildeskål Turlag.
Turer
I år er det arrangert få vinterturer med varierende deltakelse. Mange turer ble avlyst på gunn av
værforhold. Sommerturprogrammet var også i år variert med bl.annet orkidevandring, sauesanking,
båttur, foruten vanlige fjellturer. Det er avviklet 17 turer med til sammen 206 deltakere.
Seniorgruppa har hatt et godt og variert program og gjennomført 9 turer med 86 deltakere. Gruppa er
bredt sammensatt med representanter fra de fleste bygdene i kommunen, og arrangerer lavterskelturer
med formål at alle skal kunne delta. Det legges stor vekt på det sosiale. Turene arrangeres annenhver
uke til fast tidspunkt.
Barnas Turlag har hatt stor aktivitet med til sammen 10 gjennomførte vinter- og sommerturer med til
sammen 378 deltakere. Størst oppslutning har arrangement som tenning av julegran i lysløypa og «kom
deg ut» dagen i Bakåsen.
Fjelltrimmen
Fjelltrimmen er et samarbeid mellom Gildeskål turlag, Gildeskål kommune og idrettslag/turgrupper i
hele kommunen. Fjelltrimgruppa har hatt to møter med planlegging. Fjelltrimmen har 13 poster som
blir valgt ut og satt opp av de samarbeidende gruppene. I forbindelse med fjelltrimmen 2014 ble det
arrangert fellesturer med turleder på 13 fjelltrimposter med meget god deltakelse.
Fjeltrimgruppa delte ut krus og diplomer på vegne av Gildeskål kommune på Meløy vgs. På Øya 2.mai.
I 2014 har det vært 3219 deltakere på fjelltrimpostene og flest besøk på Holmvatnet med 674 besøk i
år. 100 deltakere har levert inn kort og har bestått kravet for å få krus. Også her en gledelig økning fra
året før.
Fellvasstua
Fellvasstua er flittig i bruk og er godt tatt vare på. Hytta er godt utstyrt og har naust med kano og robåt.
All ved til hytta skaffes på stedet og det er som vanlig avholdt flere veddugnader og øvrig tilsyn og
vedlikehold på hytta.

Annet
Gildeskål turlag har samarbeidet med Gildeslål kommune og deltatt på to møter i forbindelse med å
lage turkort og turkart for kommunen. Turlaget har lagt ut 35 Tellturposter, og det blir delt ut premie til
den ivrigste deltager hvert år. Det har vært god oppslutning om dette tiltaket. Vi har solgt
Saltenkalenderen på julemesse i Kulturhuset, og vi har gjennomført kurs i kart og kompass.
Gildeskål turlag har mottatt tilskudd fra Gildeskål Kommune v/kulturkontoret, og fra Gildeskål
Sparebank.

2.9

Meløy turlag

Årsmøtet ble holdt 8. februar med 11 deltakere, og disse ble valgt:
Leder: Sverre Birkelund
Styremedlemmer: Alfred Andreassen, Anders Leiramo, Anneke Leune og Anette Myrvang
Gammelgård
Varamedlemmer:

Ingvild Nysæter og Karin Sandmark

Valgkomite:

Terje Olufsen og Andre Johansen

Medhjelper:

Einar Arthur Kilvik

I dette året hat vi hatt 3 styremøter. Gjennomgangstemaet er hvorfor vi ikke flere med på våre
fellesturer? Vi konkurrerer med Fjelltrimmen her i Meløy. Vi skal forsøke å legge noen av turene til
Fjelltrimpostene.
Vinterturene- Gråtådalsstua, Turdag i Bjærangen og kveldstur til Hornneset ble avlyst pga vanskelig
snøforhold.

Sommerturer:
-

7. juni: Engen-Kilvik: ingen deltakere
15. juni: Vartind – ingen fremmøtte
21/22. juni: Tåkeheimen. Avlyst pga dårlig vær
26. juli: Stortind i Bjærangen. 8 deltakere
2. august: Rosenvann. 5 deltakere
31. august: Sabotørruten: 6 deltakere
7. september: Fiskvannshøyden. 32 deltakere (Fjelltrimpost) I samarbeid med Barnas Turlag
14. september: Skrovtind. Ingen møtte opp. De 2 turlederne gikk en liten tur for seg selv.

Barnas Turlag Meløy har gjennomført til sammen 6 turer med 166 deltakere.
Ellers har vi vært innom renholdet på Tåkeheimen som innimellom er for dårlig. Hvordan vil BOT se
på T- merking opp til Meløys høyeste fjell – Skjelåtinden?
På årsmøtet orienterte Espen Marhun fra Meløy Næringsutvikling om merking av turstier i nærområder.
Vi har ikke tatt stilling om vi skal være med i styringsgruppen
Gamma i Kvitsteindalen blir vedlikeholdt av Hans Indrevoll. Han gjør en god jobb.

2.10

Rødøy turlag

Årsmøte ble holdt på Jektvik Kafeen den 19.02.2014
Tja, hvordan har så tur året 2014 vært. Ganske ordinært, burde jo ha vært en super tur-sommer/år, det
har det også vært, selv om noen turer måtte avlyses pga. været.
Det ble satt opp 9 turer, av disse ble 5 gjennomført. Dvs. turen til Rødøyløva ble gjennomført, men ikke
til toppen. Det var det rett og slett ikke vær til. Noen av turene er fine familieturer.
De turene som har blitt gjennomført, er det bare positive ting å melde. Ingen uhell, og det er bra. Har
også blitt merket en tursti i Jektvik område. Seiskallåfjellet er ikke helt ferdig, men nevner det likevel.
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Håper at vi kommer i gang med merking av sti til Kvalhode. Vi har i alle fall funnet veien hvor det skal
merkes. Tror den stien må bli bra, da en person som er 100% blind gikk den turen i sommer, og kom
både opp og ned.
Har fortsatt fokus på å nå flere kretser i kommunen og få økt medlemstallet, men går ikke fort. Rødøy
er en litt tungvint kommune, med tanke på dette. Ellers er det ikke så veldig mye mer å skrive om her,
bortsett fra å takke alle de som har bidratt, hver på sin måte.

2.11

Saltdal Turlag

Det har vært 4 styremøter i 2014.
Vi har hatt flere turer der vi har hatt turlederansvar og vært med- deltager sammen med Historielaget og
frivillige kjente i lokalmiljøet.
Planlegging av turer/møter har medført noen timers arbeid i forkant og etterkant.
Det har vært 5 styremedlemmer i 2014:
- Solveig Strøm
- Brit Elin Paulsen
- Rigmor Larsen
- Mary-Ann Meisler/ Lars Skjelstad har delt ett verv.

Turer:
Ansvarlig

Tur

Turleder

Dato

Solveig/Brit Elin

Linebakken familietur

Solveig/Brit Elin

Bål- alle tar med
pølser. Vi koker kaffe.

Annonseres på
hjemmesiden til
kommunen 1 uke før.

Søndag 30.mars.
Oppmøteplass
Linebakken.

Solveig/Brit Elin

Trollhaugen og
Reinosthellaren,
familietur

Gjennomført uten
turleder. Uvisst antall.
Værforbehold.
Annonseres på
hjemmesiden til
kommunen 1 uke før.

Gjennomført 30
deltagere.
Søndag 6.april.
Oppmøte ved
Trollhaugan
parkeringsplass
mellom kl 10 og 12.
Alle går i sitt tempo.
Vi møtes ved
Reinosthellaren.

Brit Elin

Start på
trimkassesesongen til
Tangodden.

Brit Elin

Onsdag 7. mai. Start kl.
18 ved Halsmoen. Alle
går i sitt tempo. Mye
vind, ikke bål. 10
deltagere.

Historielaget

Båtskar

Knut Saksenvik

18.6. 15 personer

Rune Berg

Fra Kvanndalen til
Nordnes

Rune Berg

Onsdag 4.juni kl. 18.
Oppmøte ved
Kvanndalen eller felles
kjøring fra Rådhuset
kl. 17.30.

Solvågtinden

Kjell Gunnar Skodvin
og Dag Kristiansen

Lars Skjelstad

Gjennomført 4
deltagere.

30. august. Påmelding
på nett. Oppmøte kl 10.
11 deltagere.

Solveig-

Familietur til Engan
gård

Solveig/Brit Elin

Gjennomført 12.
oktober: 200-250
deltagere.

Solveig og Elin
Kvamme

Knallerdalselva,
sjørøyetur.

Saltdal Turlag i
samarbeid med Saltdal
Jeger og Fiskeforening

november. 17 deltagere
som kom etter hvert.

Andre deltagelser
Mary-Ann, Brit- Elin
og Lars

Skogvokterdagen

28.juni

stand

Solveig

Mortsund

Regionmøte

Styremedlem i BOT

19-21.9

Miljø/HMS: Ingen registrerte skader eller nesten-uhell på turene.
Utgifter: Regning for pølser, kaffe ol til turen til Sundby er sendt BOT kontoret. Kjøre-regninger er
sendt BOT kontoret.

2.12

Kveldsturgruppa – prosjekt “Bynære kveldsturer i Bodømarka”

Følgende personer har stilt som turledere: Vivian Selfors, Tove Glad, Kaja Opsahl, Kari Berg, Hilma
Irene Øverås, Sofrid Smines, Petra Nilsen, Knut Storteig, Hans Kristian Smines, Magnar Haslerud og
Trond Flateby. Kaja har vært kontaktperson overfor publikum, og Kari har hatt et spesielt ansvar for å
få med deltakere fra Mørkved asylmottak. Kaja representerte BOT på kompetansesamling for nærturer
i regi av DNT. Berit Irgens har vært koordinator.
De fleste turene har fulgt Stimuli-løypene eller 7-toppstraséen, mens noen turer har gått på nye stier. På
hver tur har vi hatt to turledere (frivillige) som har valgt turmål etter vær- og føreforhold. Vi har hatt
fast oppmøtetid kl 18.00, og oppmøtested har vekslet annen hver gang mellom Maskinisten og
Mørkvedhallen. Turens varighet har vært 1-2 timer. Den siste turen i hver sesong (vår og høst) ble
avrundet med bålkaffe.
Hver turleder har hatt ansvar for 5-6 turer. Ved starten av sesongen ble det satt opp en «vaktkalender»,
og ved behov har turlederne byttet tur innbyrdes. Dette har avlastet administrasjonen, og det har fungert
meget bra.
På grunn av sykdom i administrasjonen ble turene i vårsemesteret markedsført bare via bot.no og den
faste tirsdagsannonsen i avisa. Vi så av deltakertallene at dette ble for lite. Mer om det nedenfor.
I høstsemesteret hadde vi følgende markedsføring:
- Tre store annonser rundt oppstarten.
- Digital løpeseddel sendt til fastlegekontorene, frisklivssentralen, folkehelsekoordinator i
kommunen, asylmottakene og norskopplæring for flyktninger.
- Samarbeid med Forum for natur og friluftsliv Nordland sitt folkehelseprosjekt. Deres prosjektleder
oppsøkte asylmottakene og norskopplæringa hvor hun fortalte om turene og gav råd om skotøy og
bekledning. Hun vervet også Kari til å ha ansvar for bilskyss fra et av asylmottakene til
oppmøtested, og som passet på å snakke underveis på turene med asylsøkere som deltok.
- Det ble tatt bilder på de fleste turene som ble publisert på bot.no og Facebook sammen med
informasjon om neste tur.
- Turene var med i tirsdagsannonsen.
Resultat:
- I tidsrommet 28. januar til 29. april ble det arrangert 13 turer med til sammen 118 deltakere ( i
gjennomsnitt 9,1 pr tur).
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17

-

I tidsrommet 26. august til 14. oktober ble det arrangert 8 turer med til sammen 189 deltakere (i
gjennomsnitt 23,6 pr tur).
I tillegg til de ordinære kveldsturene hadde kveldsturledergruppa ansvar for mange av de såkalte
«treningsturer før 7-toppsturen», og våren 2015 vil kveldsturene gå også i mai og fungere som
treningsturer uten at sjutoppskomiteen er involvert. For enkelhets skyld er disse turene også med
under kveldsturer i statistikktabellen. Til sammen var det 7 turer med 100 deltakere.

Vi er svært fornøyd med den økte oppslutningen i høstsemesteret. Ikke minst var det flott å se at mange
asylsøkere og andre flerkulturelle deltok. På det meste hadde vi med seks flerkulturelle og fire
nasjonaliteter.
Vi mener at forskjellen i markedsføringstrykk kan forklare en god del av forskjellen i oppslutning, men
flere andre faktorer har også spilt inn: Ved oppstart i januar var det mørkt allerede ved start av turen,
slik at det ikke var så lett å se hverandre og bli kjent. Vinteren var snøløs og preget av holke i alle deler
av marka; slik at det ble mye gåing i boområder og lite variasjon i trasévalg. Høstsesongen startet mens
vi enda hadde kveldslys, og vi ble velsignet med mye godt vær.
På evalueringsmøte senhøstes var det positiv stemning etter den flotte høstsesongen. Vi ble enige om å
gå på en sesong til. Det vil bli 13 turer fra starten av mars fram til første uka i juni. Blant deltakerne vi
har hatt i høst er det rekruttert to nye turledere, mens en person har trukket seg. Turledergruppa vil
dermed bestå av 11 personer. Vi håper å få til et nærturleder-kurs i 2015, og gruppa ønsker et
oppfriskingskurs i hjerte- og lungeredning. Vi håper også at vi kan få til tilsvarende markedsføring som
vi hadde i høst.

3 INFORMASJON, MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON
3.1

Arrangementskomiteen

Arrangementskomiteen har i 2014 bestått av Tove Glad, Arild Arntzen, og Ninni Juliussen. Vi har i
2014 avholdt 6 møter. Foruten foreningsnytt har vi hatt følgende foredragsholdere:

18. februar:

Trygve Snøtun: Lek og lære på Svalbard
Deltakere: 36

26. mars:

Årsmøte med etterfølgende servering av karbonadesmørbrød
Faglig innslag v/Eirin Martinsen: Uvær i fjellet og om app på telefonen
Deltakere: 40

28. april:

Tom Edvindsen: Glomfjellets hemmeligheter
Deltakere: 75

24.september: Kari og Alester Hansen: Opplevelsestur til Sør-Georgia
Deltakere: 52
22. oktober:

Ola Thorsteinsen: Geologi og landskap i Nordland
Deltakere: 49

26. november: Tine Tange, Vigdis Bjellånes og Heidi Christensen: Norge på langs på sykkel.
Deltakere:42
Til sammen har vi hatt ca 294 besøkende på disse møtene

3.2

Informasjonskomiteen

Komiteen har bistått 7-toppskomiteen med noe administrativt arbeid og med rigging av utstyr til
deltakerregistrering i Rønvik.
Videre har vi:
-

Oppdatert info-lapp som skal henge på satellittelefoner

-

Hjulpet til med info-tegning til Tåkeheimen

-

Oppdatert informasjonstavla på parkeringsplassen ved Gjælentunet.

3.3

Redaksjonskomiteen for Til fjells

Redaksjonen har bestått av Linda Storholm (leder) og Hanne Risa.
I vårsemesteret kom vi ut med 3 numre av «Til fjells». På grunn av sykdom og andre omstendigheter
ble det deretter en pause til vinterturprogrammet kom ut som nummer 4 i desember.
I mange år har Til fjells blitt distribuert sammen med Fjell og vidde. Ulempen med det er at bladet må
gjøres ferdig flere uker før det kommer til medlemmene slik at man ikke kan ta inn aktuelle saker. I
høst bestemte styret at vi i ett år skal ha lokal distribusjon av bladet selv om det blir dyrere.
Redaksjonen er takknemlig for det.
Hovedjobben før hver utgivelse er å samle inn stoffet og gjøre det klart for trykkeriet. I 2015 vil
redaksjonsmedlemmene la ansvaret for dette gå på omgang.

3.4

Kalenderkomiteen

Kalenderkomiteen er et samarbeidsprosjekt mellom Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) og
Bodø og Omegn Turistforening (BOT). Som de siste år, har komiteen også i 2014 bestått av Svein
Sigvang, Håkon Godtfredsen, Tor Egil Kvalnes og Jorunn Skog.
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Den nye fristen for innsending av bilder var satt til 30. april. Etter en intens måned hadde vi mottatt og
arkivert 485 bilder fra 69 fotografer. Vi satt da med en svær mengde bilder som i løpet av to drøye
arbeidsmøter skulle bli til en ”kabal” av 25 bilder. At så mange bidro gjorde at vi klarte å få satt
sammen en kalender med stor variasjon fra fjord til fjell. Noe som lett kan inspirere til bruk av de
friluftsmuligheter som finnes. Årets kalender viser også essensen i BOTs og SOTs målsetting om å
kunne gi et turtilbud til alle uansett alder og livssituasjon.
Vi startet i mai med forarbeidet til kalenderen. Håpet var å få den i trykken og ferdig for salg i løpet av
sommeren. Alt går ikke alltid som planlagt og våre sponsorer var ikke helt forberedt på at komiteen
hadde fremskyndet arbeidet med kalenderen. Vi var allikevel lettet over at vi før ferietid var ferdig med
komiteens del av jobben. Da Håkon bor i Sulitjelma og vi var to fra Bodø har vi funnet det mest
praktisk at Svein booket møtelokaler til oss på Frivillighetssentralen på Fauske. Da det er langt å kjøre
har møtene vært både lange og effektive. Komiteen har hatt to arbeidsmøter i 2014.
Tor Egil og Jorunn takker med dette for seg og ønske den nye komiteen lykke til med neste års
Saltenkalender som blir den 28. i rekken.
Takk til alle som på ulike måter har bidratt rundt arbeidet med kalenderen. En spesiell og varm takk til
Svein og Håkon for det gode samarbeidet gjennom flere år.

4 RÅDGIVENDE UTVALG
4.1

Bodømarkautvalget

Utvalget har i 2014 bestått av Carl A. Boe (leder), Lars-Fredrik Moe, Fred Kramer, Trond N. Haave og
Hans Kristian Smines (ny i oktober). Det har vært avholdt tre utvalgsmøter; forøvrig er det blitt holdt
kontakt over telefon, e-post og gjennom en rekke uformelle møter.

Arbeid i marka
Det er også i år blitt nedlagt en del arbeid i å utbedre 7-toppstraseen, spesielt i de bratteste
utforbakkene mellom Hunstadlia og Vågøyvatnet. På sørsiden av Hunstadlia er stiarbeidet utført av
Bodømarkas Venner (BMV) og finansiert av STImuli. På Rønvikfjellet skulle Bodø videregående skole
har fortsatt sitt arbeid med trappebygging i stien, men arbeidet måtte dessverre utsettes til våren 2015
pga lærerstreiken i august-september. Det er tatt kontakt med kommunen og holdt en positiv befaring i
forbindelse med ønske fra oss om omlegging av 7-toppstraseen ut fra Rønvik skole.
Det har ellers blitt foretatt løyperydding, særlig i bakkene nedenfor Erlingbu og i løypenettet mellom
Malmveien og p-plassene ved Engan og Arlia. Her ble det samtidig satt opp nye skilt og reparert bru
over Nessielva.

Plankommentarer
Utvalget har deltatt på en rekke møter og sendt uttalelser til styret om følgende saker:
- Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2014-2026. (Markagrensa, ”markalov”,
fritidsboliger i Bodømarka, friluftslivskartlegging, skogbruket i marka, innfallsporter til
Sjunkhatten n.p., parkeringsplasser, Forsvarets eiendommer, sti- og løypearbeid, kyststi på
Nordsida, boligbygging ved Geitvågen, gokartbane, områder for vannscooter.) Utarbeidet i
samarbeid med naturforvaltningsutvalget og Bodø Friluftsforum (BFF).
- Varsel om oppstart av planarbeid. Områderegulering av Geitvågen med planprogram. (Utvidelse av
caravanoppstillingsplasser, helsesenter, bølgemaskin.)
- Høring. Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune.
- Endring av reguleringsplan for Skarmoen.
- Fellestur på sykkel i vernede områder. En aktivitet for BOT ?
- Kafedrift på Keiservarden.
- Møte med kulturkontoret Bodø kommune, BMV og Midtre Nordland Nasjonalparkstyre, om bl.a.
vedlikehold og eierskap til bruer og andre installasjoner i Bodømarka.
- Møter med BFF, skogsjefen i Bodø og gårdsbestyreren på Bodin gård om skogsdriften i
Bodømarka.

Samarbeid utenfor BOT
I forbindelse med utarbeidelsen av kommentarer til kommuneplanens arealdel hadde vi et svært godt
samarbeid med BFF som endte opp i en felles uttalelse.
Lars-Fredrik og Carl deltar fortsatt aktivt i styret BMV som henholdsvis kasserer og varemedlem. BMV
har nå delt dugnadsarbeidet på to grupper. En gruppe har i år konsentrert jobbingen om stinettet i og
rundt Hunstadlia, mens den andre gruppa har hatt aktivitet spredt ut over storparten av marka. Svært
mye av arbeidet har skjedd på anmodning fra STImuli og kulturkontoret i kommunen.
Gjennomføringen av STImulis store prosjekt med stor ny parkeringsplass mellom Heia og Sandjordelva
og tilstøtende bred skiløype for kjøring med løypemaskin mot Furumoen og Soløyvatnet rundt har
preget virksomheten i marka innenfor Soløyvatnet i sommer. Det nye løypesystemet kommer til å
erstatte deler av BOTs løypenett i området.
I et møte mellom Tverlandsmarkas Venner, BMV og BOT ble det enighet om en ”fleksibel” ansvarsog arbeidsfordeling i grenseområdet Hopsmarka. For BOT fører dette neppe til merkbare endringer.
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Miljø/HMS-rapport
Sikkerhet: Så langt vi kjenner til, har sikkerhetsrutinene blitt fulgt under dugnadene.
Uhell: Vi kjenner ikke til at det har inntruffet uhell eller nesten-uhell i forbindelse med utvalgets
arbeid.
Miljøoppfølging: Utvalgets arbeid har etter vårt skjønn ikke hatt negative konsekvenser på miljøet,
snarere tvert om.

Planer for 2015
-

-

4.2

Følge opp det gode samarbeidet som ble påbegynt med BFF i forbindelse med kommentarene til
kommuneplanens arealdel, med sikte på å sikre og styrke friluftsinteressene i Bodømarka gjennom
politiske prosesser.
Fortsette det gode samarbeidet med BMV og STImuli og etter beste evne gjøre vår innflytelse
gjeldende i avgjørelser som tas i disse.
Fortsette samarbeidet med BOTs naturforvaltningsutvalg der vi ser at vi har sammenfallende
oppgaver.
Fortsette å bedre standarden i 7- og 3-toppstraseene.

Naturforvaltningsutvalget

Medlemmer er Gunnhild H. Aasmoe, Audun Sandberg, Eirik Vevelstad, Terje Cruickshank og Terje
Øiesvold.
Utvalget har hatt et møte i tillegg til et møte med styret og Bodømarkautvalget. Dessuten jevnlig
kontakt pr. e-post.
Utvalget har avgitt uttalelser til styret i følgende saker:
-

Sonering og forvaltning av Bodømarka. Utvalgsmedlemmer har vært i 3-4 møter med Bodø
friluftsforum Naturvernforbundet og Bodømarkautvalget og utformet felles uttalelse.

-

Fem småkraftverk i Bodø kommune

Forenkling av utmarksforvaltning
Terje Øiesvold deltok på dialogmøte hos fylkesmannen, mandag 27. oktober vedrørende Forenkling av
utmarksforvaltning. Et flerdepartementalt utvalg hadde fått i oppgave å utrede dette. Der ble følgende
synspunkter fremmet på vegne av turistforeningen (BOT).
Turistforeningen representerer allemannsretten i den forstand at vi søker å fremme allmenningens
mulighet for et opplevelsesrikt friluftsliv. For å kunne ivareta denne interessen best mulig, er det særlig
to forhold vi vil fremheve. Forslagene vil dessuten bidra til forenkling i forvaltningen i den forstand at
unødig støy kan unngås.
-

Forvaltningsområdene må ikke bli for små slik at forvaltningsansvar pulveriseres.

-

Turistforeningen må være representert i de styrende organer på linje med næringsinteresser som
landbruk og reindrift

Dessuten ble det tatt opp at det måtte bli enklere for BOT å kunne benytte snøscooter for nødvendig
transport til hytter i verneområder.

Naturfilosfisk seminar lørdag 1. november 2014 i Litteraturhuset i Oslo
Terje Øiesvold deltok.

4.3

Kursutvalget

Medlemmene i kursutvalget har i 2014 vært Eirik Alst (leder), Eirik Vevelstad, Steinar Horsdal og
Erlend Fjose. Kursutvalget har ikke hatt fysiske møter i 2014. Kursprogrammene har blitt laget med
utgangspunkt i overordnet kursplan, og detaljplanleggingen er gjennomført med epostkorrespondanse.
Kursutvalget satte opp følgende kurs i 2014:
Telemarkskurs

6 deltakere

Skredkurs

6 deltakere

DNT-ambassadørkurs

10 deltagere

Kurs i kart og kompass samt enkel GPS

4 deltakere

Brekurs Blåis

Avlyst grunnet lav påmelding

I 2015 planlegges følgende kurs: DNT-Ambassadørkurs, Skredkurs, Grunnleggende turlederkurs,
Sommerturlederkurs og Grottekurs. Kursutvalget tar gjerne imot innspill til andre kurs som BOT bør
arrangere.
Alle kursene, med unntak av DNT-Ambassadørkurset, evalueres ved bruk av Questback. Hovedsakelig
er tilbakemeldingene at deltakerne er godt fornøyd med kursholderne og gjennomføringen av kursene.
Det har ikke vært rapportert om uhell i forbindelse med kursutvalgets aktiviteter. Ingen utslipp/
energisløsing/ terrengslitasje utenom det som er vanlig på friluftsarrangement ellers i BOT.

4.4

Hedersmerkeutvalget

Utvalget har bestått av Elin Andreassen, Knut Storteig og Lars-Fredrik Moe (leder)
Utvalget har hatt to møter, og har etter å ha gjort sine vurderinger kommet til at vi i år innstiller en
kandidat til å motta turistknappen.
Utvalget har samlet 15 dugnadstimer.

4.5

BOTs jubileumsfond

Fondets fulle navn er ”Bodø og Omegns Turistforenings fond til 150-årsjubileum i 2040”.
BOTs generalforsamling for 2008 vedtok å opprette et jubileumsfond med formål ”å gi støtte til
allmennyttige tiltak i regi av BOT for å fremme et enkelt friluftsliv i foreningens arbeidsområde.
Fondet vil spesielt støtte barne- og ungdomsrettet arbeid, helsefremmende tiltak, samt arbeid for vern
av natur- og kulturgrunnlaget for friluftslivets utøvelse.”
Generalforsamlingen velger jubileumsfondets styre som i 2014 har bestått av Trygve Breivik (på valg i
2017), Erlend Fjose (på valg i 2015) og Randi Ulvøy (på valg i 2016). Leder for styret har vært Trygve
Breivik. Styret har hatt 1 møte i 2014. Etter laber respons på arbeidet vårt i 2013 har vi holdt en lavere
profil i 2014, men lagt ny strategi for videre arbeid i 2015. Vi vil rette mer oppmerksomhet, og arbeide
for å gjøre fondet bedre kjent i egne rekker. Satsing mot bedrifter vil bli opprettholdt. Det er gjennom
egne rekker vi har fått bidrag til fondet i år.
Fondet er tilført kr. 54 325,-. I tillegg har vi renteinntekter på kr 4 515,-. Grunnkapital i fondet ved
utgangen av 2014 er kr. 183 244,-. Fondets totalkapital, inkl. disponible midler på kr. 24 001,- er kr.
202 729,-. Det er ikke utbetalt midler fra fondet i 2014, men vi ønsker å dele ut avkastning i 2015 til et
godt prosjekt i tråd med fondets statutter.
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