
 VEDLEGG 1: BESØKSSTATISTIKK HYTTER 2019

Hytte 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 overnatting dagsbesøk

Altevasshytta + anneks 287 347 17 62 325 209 36 36 612 556 53 98 -9 % 85 %

Blåkollkoia 183 218 138 81 316 209 123 72 499 427 261 153 -14 % -41 %

Dividalshytta Gamle 242 209 11 23 198 247 14 11 440 456 25 34 4 % 36 %

Dividalshytta Nye 256 331 4 7 327 311 19 28 583 642 23 35 10 % 52 %

Dærtahytta 174 57 4 2 87 110 0 0 261 167 4 2 -36 % -50 %

Dærtastua + anneks 208 215 3 4 254 276 21 17 462 491 24 21 6 % -13 %

Gammelhuset Skipsfjord 35 65 1 3 84 134 0 6 119 199 1 9 67 % 800 %

Gappo Gamle + hundebu 228 264 16 9 461 489 7 15 689 753 23 24 9 % 4 %

Gappo Nye 267 272 2 4 332 454 18 7 599 726 20 11 21 % -45 %

Gaskas Gamle 158 190 7 5 223 134 3 11 381 324 10 16 -15 % 60 %

Gaskas Nye 210 175 5 8 123 162 15 13 333 337 20 21 1 % 5 %

Golda II 227 153 2 4 217 192 8 7 444 345 10 11 -22 % 10 %

Golda III 279 303 3 4 238 235 4 0 517 538 7 4 4 % -43 %

Jægervasshytta 353 384 7 6 137 216 18 34 490 600 25 40 22 % 60 %

Lappjord Lille 41 45 6 0 62 40 3 0 103 85 9 0 -17 % 0 %

Lappjord Store 173 123 1 5 249 239 8 13 422 362 9 18 -14 % 100 %

Nedrefosshytta 53 81 0 2 239 228 0 9 292 309 0 11 6 % #DIV/0!

Nonsbu 227 252 160 120 155 140 39 64 382 392 199 184 3 % -8 %

Ringvassbu + hundeanneks 117 116 12 9 114 126 2 6 231 242 14 15 5 % 7 %

Rosta Gamle 124 130 12 4 161 152 12 5 285 282 24 9 -1 % -63 %

Rosta Jubileumshytta 242 257 5 6 540 455 35 36 782 712 40 42 -9 % 5 %

Rosta Nye 185 92 4 2 239 212 13 2 424 304 17 4 -28 % -76 %

Rosta hundeanneks 0 38 0 6 0 83 0 7 0 121 0 13 #DIV/0! #DIV/0!

Senjabu 263 204 2 8 346 263 7 10 609 467 9 18 -23 % 100 %

Skarvassbu Store 66 99 68 70 128 137 13 9 194 236 81 79 22 % -2 %

Skarvassbu Lille 50 97 29 35 79 71 4 24 129 168 33 59 30 % 79 %

Stordalsstua Gamle 20 42 3 5 31 31 0 5 51 73 3 10 43 % 233 %

Stordalsstua Nye 63 76 2 7 25 43 0 3 88 119 2 10 35 % 400 %

Trollvassbu 625 528 179 129 154 208 42 68 779 736 221 197 -6 % -11 %

Vuoma Nye 254 174 10 2 66 149 4 2 320 323 14 4 1 % -71 %

Vuomastua + anneks 213 379 2 8 368 414 15 17 581 793 17 25 36 % 47 %

Totalt 5823 5 916          715             640 6 278          6369 483             537             12 101           12285 1 198          1177 2 % -2 %

Utvikling 2018-2019

OVERNATTINGSTALL  2019
Vintersesong Sommersesong Hele sesongen

Overnatting Dagsbesøk Overnatting Dagsbesøk Overnatting Dagsbesøk



TROMS TURLAG
Org.nr. 970 331 719

AKTIVITETSREGNSKAP 2019 Endring
Note Budsjett 2019 2018 2018-2019

Anskaffelse av midler
Salg 150 000 84 668 153 039 -68 371
Salg bøker 20 000 16 432 49 840 -33 408
Nøkkelutlån 19 000 20 440 19 417 1 023
Reklame, annonser 2 000 0 0 0
Medlemsinntekter 2 100 000 2 165 757 1 949 511 216 246
Utleie, kursinntekter mv. 340 000 577 435 329 944 247 491
Tilskuddsmidler 3 720 000 1 148 524 1 050 509 98 015
Inntekter hytteleie 2 1 500 000 1 468 635 1 244 450 224 185
Andre inntekter 4 350 000 382 014 483 531 -101 517
Finansinntekter 12 000 19 277 11 465 7 812

Sum anskaffelse av midler 5 213 000 5 883 182 5 291 706 591 476

Forbrukte midler
Kjøp produkter for salg 160 000 54 924 188 148 -133 224
Utgifter Fjellvåken 120 000 130 023 116 083 13 940
Varelagerendring 20 000 9 632 31 385 -21 753
Lønn o.a. personalkostnader 6 1 500 000 1 478 869 1 418 641 60 228
Utgifter kurs 200 000 276 374 191 059 85 315
Utgifter arrangement 500 000 622 008 820 203 -198 195
Brensel/gass hytter 155 000 176 657 151 249 25 408
Drift hytter 530 000 605 275 528 859 76 416
Vedlikehold hytter 300 000 172 177 168 314 3 863
Merking, bruer 140 000 54 492 131 400 -76 908
Husleie, strøm mv 230 000 207 333 211 324 -3 991
Revisjon og regnskap 7 400 000 333 637 388 895 -55 258
Andre tjenester 100 000 79 954 77 358 2 596
Kontorrekv., telefon, porto 160 000 125 549 162 220 -36 671
Reiseutgifter 30 000 24 806 25 903 -1 097
Markedsføring 70 000 72 067 94 093 -22 026
Møteutgifter 220 000 281 922 213 077 68 845
Forsikring, festeavgifter 100 000 150 319 62 240 88 079
Kostnadsførte anskaffelser 100 000 131 241 92 735 38 506
Andre driftskostnader 70 000 56 013 67 980 -11 967
Avskrivninger 5 60 000 116 865 78 582 38 283
Tap på fordringer 5 000 17 794 31 560 -13 766
Finanskostnader 2 500 1 285 1 861 -576
Sum forbrukte midler 5 172 500 5 179 216 5 253 169 -73 953
Årets overskudd 40 500 703 966 38 537 665 429

Disponeringer og overføringer:
Avsetning TT-fond 8 479 782 296 966
Overført fri egenkapital 8 224 184 -258 429
Sum disponeringer og overføringer 703 966 38 537

VEDLEGG 2: ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2019



TROMS TURLAG
Org.nr. 970 331 719

BALANSE
Note 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER

Driftsmidler
Bygninger/hytter 5 1 295 517           987 141               
Tomt Nonsbu 5 40 175                40 175                
Andre driftsmidler 5 13 586                -                      
Årets investeringer (hytter under bygging) 6 000                  404 849               
Sum anleggsmidler 1 355 278         1 432 165          

Omløpsmidler
Varebeholdning 1 156 152              165 784               
Kortsiktige fordringer 1 (77 647)               428 242               
Kontanter, bankinnskudd 1 7 106 936           5 518 968            

Sum omløpsmidler 7 185 441           6 112 994            
SUM EIENDELER 8 540 719         7 545 159          

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Egenkapital pr. 01.01 9 4 345 006           4 603 435            
Disponert resultat til fri egenkapital 224 184              (258 429)             
Fri egenkapital pr. 31.12. 4 569 190         4 345 006          
TT-fond 8 2 308 840 1 829 058
Sum egenkapital 6 878 030         6 174 064          

Kortsiktig gjeld
Gjeld leverandører 142 019              79 984                
Skattetrekk, arb.g.avgift, feriepenger mv. 206 470              208 310               
Annen korts gjeld/forskuddsbetalt inntekt 1 336 934           1 106 060            
Til gode merverdiavgift (22 734)               (23 259)               
Sum kortsiktig gjeld 1 662 689           1 371 095            
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 8 540 719         7 545 159          

Troms Turlag, 10. februar 2020

Arnulf Sørum Pål Tengesdal
styreleder styremedlem

Inger-Lise Kveldro Stig Kristian Sørensen
styremedlem styremeldem

Randi Børresen Kjersti Bakken
nestleder styremedlem

Lin Einarsdotter Olsen
daglig leder



TROMS TURLAG

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

Troms Turlag har ikke regnskapsplikt ifølge regnskapslovens definisjoner, men plikter likevel
å foreta løpende regnskapsføring av hensyn til ledelsens oppfølgingsansvar og annen rapportering.

Årsregnskapet er utarbeidet med basis i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Note 1: Omløpsmidler
Varebeholdning
Varebeholdning består av turbøker og rekvisita som er innkjøpt for videresalg, og er verdsatt til
kostpris. Det er tatt hensyn til ukurans.

Spesifikasjon av kortsiktige fordringer
Kundefordringer 54 725
Forskuddsbetalt kostnader 111 725
Periodisert prosjektmidler -262 076
Andre fordringer 17 979
Sum fordring i balansen -77 647

Bankinnskudd
Av bokførte bankinnskudd er kr 43 773 bundet for skattetrekk. Bankinnskudd TT-fond er på kr 390 632.

Note 2: Hytteinntekter

Det knytter seg noe noe usikkerhet til fullstendighet av bokførte hytteinntekter, men det jobbes stadig

med løsninger for å kunne inndrive ytterligere inntekter av "gratisbesøkende".

Bruken av Vipps er økende. I løpet av 2020 vil det også komme er bookingsystem, som også vil gjøre 

inntektene mer sikre og forutsigbare. Prisene på overnatting har økt med virkning fra 1. juni 2019.

Note 3: Tilskudd

BT - Frifond 100 000

BT - Bli med 50 000

BT - Kom deg ut dagen 12 455

BT - Frie midler 122 056

BT- 5 turer med Turbo 40 000

BT - der du bor 90 000

BT - Studieforbundet 4 800

BT - InReach Abonnement 4 000

BT Målselv 5 000

BT Kåfjord 7 000

DNT UNG - Frifond 137 500

DNT UNG - Frie midler 38 819

DNT UNG - Barke ungdomsgleder Skjervøy 30 000

DNT UNG - Fiskesprell og haglesmell 31 924

DNT UNG - Dagskurs skred 9 482

Veterangruppa - "Aktiv i 100" 17 000

Veterangruppa - tbf Hjertevarme (dobb. Utbet) -5 000

Veterangruppa - historisk vandring 22 000

FSG - Turlederkurs 35 000

FSG - Oppgradering turledere 50 000

 - overført til turledersamling -35 761

FSG - Turledersamling 75 761

FSG - studieforbundet 4 400

FSG - Samfunnsutbytte 25 000

FSG - Erling Bjørstad 59 000

Forum for natur og friluftsliv 3 000

Annet 7 660

Overskudd tilskudd Blåkollkoia 160 720

Grasrotandelen 46 708

Sum 1 148 524   

Tilskudd er etter beste evne periodisert til det året det er kostnadsført (brukt). Tilskudd som er utbetalt inneværende år,

men skal brukes til neste år er satt av i balansen og blir innteksført neste år. Likens der det er bevilget og brukt tilskudd som ikke blir utbetalt

før neste år er innteksført samme år som midlene er brukt. 



Note 4: Andre inntekter

Salg ventebu Dividalen 15 000        

Norads Nattevandring 70 000        

Mva kompensasjon 278 282      

Monsen på tur 8 550         

Andre inntekter 10 182        

Sum 382 014      

Note 5: Varige driftsmidler
Påkostn.  Altevann Dærta Badstu Tomt Gapahuk Dærta DNT Oslo Rosta Vouma 

Solcellepanel hytte hytta Jægervass Nonsbu Eidhaugen Uthus hytter uthus Nybygg SUM
Anskaffelseskost pr. 1.1. 70 681 692 182 382 106 77 959 40 175 32 984   24 705   100 000  -         -         1 420 792

Årets tilgang 55 527 0 0 0 0 0 0 0 380 923 193 926 574 849

Nedskrivning ihht. mottatte tilskudd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost pr. 31.12. 126 208 692 182 382 106 77 959 40 175 32 984 24 705 100 000 380 923 193 926 2 051 168
Akkumulerte avskrivninger -14 181 -473 911 -158 061 -19 157 0 -8 952 -2 470 -10 000 -19 046 -9 696 -715 474
Bokført verdi pr. 31.12.2019 112 027 218 271 224 045 58 802 40 175 24 032 22 235 90 000 361 877 184 230 1 335 694

Årets ordinære avskrivninger 14 818 34 609 19 105 3 898 0 3 298 1 235 5 000 19 046 9 696 110 705
Prosentsats ordinære avskrivninger 5-20% 5 % 5-10% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Note 6: Lønn

Lønnskostnader består av følgende poster:
2019 2018

Lønninger 1 308 853 1 266 255
Arbeidsgiveravgift 107 405 105 195
Innberetningspliktig pensjonskostnader 54 868 55 069
Andre personalkostn (bl.a. yrkesskadeforsikr.) 7 740 9 118
Lønnstilskudd 0 -16 994

1 478 866 1 418 643

Gjennomsnittlig antall årsverk 2,5 2,5

Daglig leder
Lønn 516 293
Annen godtgjørelse 4 392

Det er ikke utbetalt lån eller stilt andre sikkerhetsstillelser til ledende personer. 
Det er inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon ihht gjeldende lovkrav.

Lønnspostene innholder lønn til fast ansatte, instruktører i FSG, instruktører for Barnas Turlag og DNT Ung og ekstrahjelp.



Note 7: Honorar revisjon og regnskap m.v.
Herav kostnadsført honorarer revisjon kr 27 875 og regnskapsførsel kr 305 760

Note 8: TT- Fond (inkl.tidligere DNT-fond)

Resultat drift hytter: Inntekter Kostnader 2019
101 Nedrefossen         50 393       75 279 -24 886
102 Nedrefossen bastu     
111 Golda gamle         74 049       21 633 52 417
112 Golda nye         82 927       28 979 53 947
113 Dividalen ventebu                -   -           29 29
122 Dærtahytta         36 372       15 837 20 535
123 Dærtastua         47 680       11 952 35 727
124 Dærta hundeanneks              179             51 128
125 Dærta uthus     
131 Stordalen gamle           6 086        8 791 -2 705
132 Stordalen nye           9 556       11 137 -1 581
141 Ringvassbu         27 148       19 000 8 148
142 Ringvassbu hundeanneks     
151 Trollvassbu         77 935       41 007 36 928
161 Nonsbu         44 312       34 373 9 939
171 Blåkollkoia         44 432       14 369 30 063
172 Blåkollkoia ny       162 506        5 190 157 316
181 Skarvassbu lille         22 071       36 625 -14 554
182 Skarvassbu store         25 187       75 481 -50 294
191 Jægervasshytta         64 037       36 453 27 585
192 Jægervasshytta - badstu     
201 Senjabu         49 759       21 240 28 519
211 Altevasshytta         67 593       51 081 16 512
212 Altevasshytta hundeanneks              536             -   536
221 Varmebu kjølen                -         15 061 -15 061
231 Steinbøhytta                -             228 -228
301 Gammelhus Skipsfjord         31 916       42 786 -10 871
302 Karibu                -          9 114 -9 114
401 Gappo gamle         65 532       76 928 -11 397
402 Gappo nye         83 961       35 897 48 064
403 Gappo - hundeanneks         10 625        7 159 3 465
404 Gappo - uthus              357             -   357
411 Rosta gamle         32 930       34 535 -1 605
412 Rosta nye         43 821       32 820 11 001
413 Rosta jubileumshytta         85 075       40 740 44 335
414 Rosta uthus (nybygg)         14 026       19 205 -5 179
421 Dividalen gamle         59 854       39 179 20 675
422 Dividalen nye         73 605       44 378 29 227
431 Vouma gamle (revet)           1 232 -         389 1 621
432 Vouma nye         54 874       33 650 21 224
433 Vouma nybygg         45 347       29 303 16 044
434 Vouma hundeanneks           1 518        8 881 -7 363
441 Gaskas gamle         34 717       25 104 9 612
442 Gaska nye         48 369       38 375 9 994
451 Lappjord gamle         16 002        7 022 8 980
452 Lappjord nye         33 738       36 633 -2 895
999 Alle hytter              500       65 915 -65 415

Årets overskudd = årets avsetning 479 782

TT-fond pr. 01.01.2019 1 829 058
Årets avsetning 479 782
TT-fond pr. 31.12.2019 2 308 840



TROMS TURLAG

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

Note 9: Fordeling avdelinger

DNT Barnas Veteran Barnas turlag
Adm. Hytter FSG ung turlag gruppa andre SUM

Anskaffelse av midler
Salg 84 668 0 0 0 0 0 0 84 668
Salg bøker 16 432 0 0 0 0 0 0 16 432
Nøkkelutlån 20 440 0 0 0 0 0 0 20 440
Reklame, annonser 0 0 0 0 0 0 0 0

Medlemskontingenter 2 165 757 0 0 0 0 0 0 2 165 757
Utleie,deltakeravgift 66 565 0 353 184 47 853 33 891 75 682 260 577 435
Tilskuddsmidler 57 368 160 720 214 811 253 814 394 067 34 000 33 744 1 148 524
Hytteinntekter -179 1 468 814 0 0 0 0 0 1 468 635
Andre inntekter 372 011 1 221 0 400 8 382 0 0 382 014
Finansinntekter 19 277 0 0 0 0 0 0 19 277
Sum ansk.av midler 2 802 339 1 630 755 567 995 302 067 436 340 109 682 34 004 5 883 182

Forbruk av midler
Produkter for salg 54 924 0 0 0 0 0 0 54 924
Fjellvåken, Kveita 130 023 0 0 0 0 0 0 130 023
Varelagerendring 9 632 0 0 0 0 0 0 9 632
Lønn, personalkostn. 1 459 869 0 14 000 0 5 000 0 0 1 478 869
Utgifter kurs 10 469 0 183 841 66 749 0 8 540 6 775 276 374
Utgifter arrangement 59 561 0 146 239 135 986 161 235 91 598 27 389 622 008
Brensel/gass hytter -2 175 634 1 025 0 0 0 0 176 657
Drift hytter 5 085 600 190 0 0 0 0 0 605 275
Vedlikehold -810 172 177 0 810 0 0 0 172 177
Merking, bruarbeider 54 492 0 0 0 0 0 0 54 492
Husleie 160 208 42 725 4 400 0 0 0 0 207 333
Revisjon, regnskap 333 637 0 0 0 0 0 0 333 637
Andre tjenester 74 764 5 190 0 0 0 0 0 79 954
Rekv., telefon, porto 112 504 511 4 340 2 957 5 237 0 0 125 549
Reiseutgifter 21 314 0 1 000 2 477 15 0 0 24 806
Markedsføring 27 427 0 22 084 3 867 18 689 0 0 72 067
Møteutgifter 154 264 1 680 88 310 19 604 3 882 14 182 0 281 922
Forsikringer, festeavgifter 9 051 141 268 0 0 0 0 0 150 319
Kostnadsførte anskaffelser 14 075 9 087 0 15 187 19 757 0 73 135 131 241
Andre driftskostnader 52 112 2 511 338 50 850 152 0 56 013
Avskrivninger 116 865 0 0 0 0 0 116 865
Tap på fordringer 17 794 0 0 0 0 0 0 17 794
Finanskostnader 1 111 0 0 0 100 74 1 285
Sum forbruk av midler 2 878 369 1 150 973 465 577 247 687 214 765 114 472 107 373 5 179 216
Resultat ord.drift -76 030 479 782 102 418 54 380 221 575 -4 790 -73 369 703 966
Årets resultat -76 030 479 782 102 418 54 380 221 575 -4 790 -73 369 703 966

Disponering resultat

Avsetn.TT-fond 479 782 479 782
Overf. til årets resultat -76 030 102 418 54 380 221 575 -4 790 -73 369 224 184
Sum disponeringer -76 030 479 782 102 418 54 380 221 575 -4 790 -73 369 703 966



VEDLEGG 3: ÅRSRAPPORT TURUTVALGET 2019 
 

 

 
Årsrapport turutvalget 2019  
 
Det interne arbeidet i turutvalget går med til å sette opp sommer- og vinterturprogram for (i 
hovedsak) «bortoverturer», få turledere til å melde inn turer, og videre få disse beskrevet og 
satt inn i Sherpa. Turprogrammet er delt i to; ett sommerprogram som distribueres med 
Fjellvåken i juni og ett vinterprogram som distribueres i starten på desember. I tillegg 
annonseres alle turer på Turlagets hjemmeside, de blir grundigere beskrevet og oppdatert. 
Her legges også ettermeldte turer som ikke kommer med i Fjellvåken. Enkelte turer blir avlyst 
pga. dårlig vær eller for få påmeldte. 
 
Turutvalget oppfatter at de klassiske turene fortsatt er attraktive, og disse settes opp med 
noen variasjoner fra år til år. I tillegg til disse har TT tilbudt tematurer, som eksempelvis GPS-
kurs. Årets langtur var Hinnøya på langs.  
 
I oktober 2019 ble det arrangert en turledersamling på Solhov. I forbindelse med samlingen 
hadde ‘bortovergruppa’ et møte der man fikk diskutert en del av de utfordringene turutvalget 
står i. Det er ikke lett å rekruttere nye turledere, en utfordring vi stadig jobber med, i 
samarbeid med Turlagskontoret. Interesserte som melder seg blir oppfordret til å melde seg 
til allerede planlagte turer som medturledere for å få en god inngang til aktivitetene, og etter 
turledersamlingen kom dette arbeidet litt bedre i gang. I etterkant av samlingen ble det 
opprettet et turlederutvalg som blant annet jobber med å få bedre infrastruktur som sikrer 
bedre forbindelseslinjer mellom nyutdannede og erfarne turledere, slik at terskelen for å 
melde inn og lede egne turer blir lavere. 
 

En annen utfordring er mangelen på bil blant både turledere og 
deltakere. Dette får konsekvenser for hvor turene kan gå mht. 
transportlogistikk. Det har vært lagt ut forslag til turer som kan 
arrangeres ved hjelp av offentlig transport på turledernes FB-
side, og dette vil oppdateres og gjentas med jevne mellomrom. 
 
Turutvalget har møttes for å planlegge turprogram og lufte 
ideer.  I 2019 har det vært gjennomført 3 møter.   
 
Antall turer (tall fra 2018 i parentes): 
Vinter: turer: 16 (22), turer avlyst: 2 (2) 
registrerte deltakere: 63 (60)                                                     
Sommer: turer: 15 (20), turer avlyst: 0 (7) 
registrerte deltakere: 164 (126)                                                              
  
Turutvalget 2019: Jan Børre Henriksen, Monica H. Mikalsen, 
Ingrid Bertinussen, Christine Smith-Simonsen. 
 
En stor takk til alle turlederne som har stilt opp! 



VEDLEGG 4: ÅRSRAPPORT HYTTEUTVALGET 2019 

 

 

Årsrapport hytteutvalget 2019 

Hytteutvalget har i 2019 bestått av følgende: 
Morten Olav Olsen, Reidar Hofsøy, Stig Kristian Sørensen og Eli Moksnes Furu 

  

Det har vært avholdt 5 ordinære møter hvor vi har hatt 50 saker på agendaen. Det er en del 

virksomhet ut over disse møtene, og det er lagt ned en god del arbeid i 2019. 

Hytteutvalget skal være bindeleddet mellom styret/kontoret og de respektive tilsyn i forhold 
til de oppgaver tilsynene skal håndtere på sine hytter, og i samarbeid med tilsynene sette 
opp planer for vedlikehold. Vi skal også fungere som en sparringspartner for hvilke 
muligheter de forskjellige hytter har, og planlegge et vedlikeholdsbudsjett ut fra innspill fra 
tilsynene. Hytteutvalget har i 2019 også kommet med innspill til hundeutvalgets forslag til 
planer. 

Oppstart av oppgradering av Skarvassbu har vært mulig ved hjelp av mange frivillige som har 
lagt ned en stor innsats i form av planlegging og gjennomføring! 

Også i 2019 har våre tilsyn lagt ned et betydelig arbeid i å holde hyttetunene i god stand og 
fortjener en stor honnør for sin innsats!  

Solcelleanlegg er nå montert opp på tre av våre hytter!  Det er Gappo, Rosta og Trollvassbu. 
Solcelle anleggene er beregnet med belysning som primærfunksjon, og er utstyrt med timere 
for strømsparing. I en forsøksperiode har vi vurdert behovet for tilleggslading gjennom den 
mørkeste årstiden. Så langt tyder tilbakemeldingen på at det ikke har vært nødvendig med 
tilleggslading av batteriene. 

Tilsynsmøte ble i år avholdt ved hyggelige Saga hotell.  Engasjementet fra våre tilsyn 
synliggjør at vi har dedikerte medarbeidere som ønsker å samles om erfaringsutveksling og 
trivelig samvær. Møtet er en viktig arena for dette da vi ellers i året treffes sporadisk og 
tilfeldig. Intensjonen må være at vi skal føle oss som en del av et team, og at vi har medtilsyn 
og Troms Turlag i ryggen når vi utfører våre oppgaver som tilsyn. 

Tiltak i 2020: 
Hytteutvalget vil fokusere på følgende hovedområder: 

1. Lage en overordnet langtidsplan for vedlikehold, oppgradering og nybygg av hyttene 
2. Oppstart av Famacweb som overordnet system for forvaltning/drift/vedlikehold av alle 

hyttene. I første omgang blir det oppstart på noen hytter  
3. Etablere solcellepanel på 2-3 nye hytter 
4. Fortsette omfattende oppgradering av Skarvassbu 

Takk til alle som bidrar både til vårt arbeid, og den formidable dugnadsinnsatsen som 
nedlegges igjennom hele året!! 

Med turhilsen fra:  
Morten O. Olsen, Stig Kristian Sørensen, Reidar Hofsøy og Eli Moksnes Furu 



VEDLEGG 5: ÅRSRAPPORT MERKEUTVALGET 2019 

 

Årsrapport for Merkeutvalget 2019 

Følgende har deltatt i sti- og merkearbeid siste sesong: Reidar Skarshaug, Kaisa-Wenche 

Vivisdatter, Magne Lund, Magnar Uvsløkk, Anne-Julie Klæboe, Lin Einarsdotter Olsen, Knut 

Charles Olsen, Einar Indrevoll, Bjarne Bockelie, Einar Vid Neyst og Pål Tengesdal. 

For å komme mer på linje med øvrige utvalg i TT vedtok Merkeutvalget i starten av 2019 å 

reorganisere seg. Det betyr at «nye» Merkeutvalget fra 2019 består av de fire først nevnte i 

forrige avsnitt + undertegnede. Vi skal sørge for daglig drift, planlegge aktiviteter og 

dugnader, samt prøve å få med andre. Det innebærer også å utarbeide søknader om støtte, 

samt holde kontakt med øvrige aktører som har aktiviteter innen friluftsliv. Det kan 

eksempelvis være verneområdeforvaltere, Statskog, friluftsrådene og kommuner.  

En hovedaktivitet også i 2019 har vært skiltprosjektet. Ei langhelg i overgangen mai-juni  

kartla vi skiltbehov på strekningen Vegenden-Dividalshytta-Vuomahytta-Vegenden. For 

strekningen nærmest Vuoma gikk vi trasé både på sør- og nordside av Blåfjellet. 

Merkeutvalget ønsker å flytte primær trasé til det mer åpne og lettgåtte terrenget på 

sørsiden av Blåfjellet. Denne løypa er også 1,2 km kortere enn dagens offisielle trasé nede i 

Anjavassdalen. Dagens merkede løype er stedvis våt, kronglete og med mange trær/greiner 

som må ryddes vekk. Mange dagers jobb med greinsaks og sag. Et sted har det også gått 

snøskred delvis over stien, og lagt bjørker innpå. Så langt har vi ikke nådd fram med vår 

argumentasjon om flytting av trasé. Det er nasjonalparkstyret i Øvre Dividal som bestemmer. 

Når vi kartlegger skiltbehov så gjør vi naturligvis ordinært merkearbeid samtidig. Det betyr 

oppfrisking av merking, gjenoppbygging av evt. nedraste varder, samt rydding langs stien. 

I starten av august fikk vi utført gjennomgang av hele traséen Rosta-Dærta-Dividalshytta. Vi 

møtte mange langvandrere, oftest folk fra lenger sør i Europa, som var på tur til eller fra 

Nordkapp. Inntrykket er at trafikken øker i Indre Troms. Det er stort kloppebehov på deler av 

stien, spesielt ved vannskillet under Bumannsberget. Dette er meldt inn til ØDN-styret, men 

avvist. Årsak: det skal være så få tiltak som mulig innafor parkgrensa. Etter disse rundene har 

vi nå klar ei bestillingsliste for nye aluskilt. Planen er å sende den inn våren 2020, slik at vi 

kan få satt ut nært 50 nye skilt sommeren 2020. Vi må også få frakta ut ca 10 nye staurer i 

løpet av vintersesongen.  

Ei gruppe under ledelse av Magnar og Bjarne har planlagt og organisert gjenoppbygging av 

flomskadet bru ved Goldahaugen. På traséen mellom Gappo og Golda. Materialer ble frakta 

ut i april på vinterføre. Brua er hevet rundt en halvmeter, og vi håper den nå klarer seg 

gjennom kommende vårflommer. 

På høstparten har vi stilt opp på flere arenaer. Møte med Nord-Troms Turlag på Storslett om 

stier og tilrettelegging oppover i Reisadalen. Deltatt på møter i rådgivende utvalg for to 

nasjonalparker: Øvre Dividal og Rohkunborri. To fra Merkeutvalget var på samling på 
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Bardufosstun i regi av friluftsrådene og Troms fylkeskommune: «Friluftslivets ferdselsårer». I 

tillegg var vi representert på regionmøte for Nordnorske turlag i Hammerfest. Merkeutvalget 

hadde internt møte 28. oktober 2019. 

Samlet innsats fra Merkeutvalget i 2019 er på 950 timer. Dette er en markant nedgang (32,4 

% ned) fra året før. Noe skyldes at vi i 2018 hadde flere dugnadstimer for at stinettet skulle 

ta seg så bra ut som mulig før vi ble kringkastet på riksdekkende TV i 5 dager. Før TV-

programmet som ble ledet av Lars Monsen i august 2018. En annen grunn til nedgangen er 

at det er en utfordring å få med folk på praktisk innsats i felt. Flere har meldt seg og ville bli 

med på stidugnader de siste årene, men når det kommer til stykket er det vanskelig å få dem 

med ut. Noen har stevnekollisjoner, men det kan hende at ikke alle når det kommer til 

stykket fristes av seig gåing og jobbing i terrenget dagen lang med tung sekk på ryggen. 

 

Tromsø, 3. februar 2020 

På vegne av Merkeutvalget i Troms Turlag  

Pål Tengesdal 

 

 
Kaisa-Wenche Vivisdatter og Reidar Skarshaug merker stien mellom Rosta og Dærta. Foto: 

Pål Tengesdal 



Dato Aktviteter i regi av Merkeutvalget 2019

Antall 

timer

Antall 

pers.

Totalt 

antall 

timer

25.02.2019 Møte i Merkeutvalget 2 7 14

1.03.2019 Merkeutvalgets innspill til kloppeforbedringer og stiomlegging til styret i ØDN 3 4 12

20.04.2019 Frakt av materialer fra Tromsø til Golda 8 3 24

21.04.2019 Frakt av materialer fram til Goldahaugen bru. Reparasjon sommer 2019 8 3 24

9.05.2019 GPS-kurs for Merkeutvalget, 8 deltakere 4 8 32

29.05.2019 Dugnadsutfart og stidugnad Dividalshytta 8 1 8

30.05.2019 Dugnadsutfart, skiltplanlegging og stidugnad Dividalshytta 10 4 40

31.05.2019 Skiltplanlegging og stidugnad Dividalshytta-Vuomahytta 12 4 48

1.06.2019 Persienneopphenging og småhylleoppsett Vuomahytta 10 3 30

2.06.2019 Skiltplanlegging og kartlegging av sti Vuomahytta-nordside Blåfjellet-vegenden 11 3 33

2.06.2019 Retur Vuomahytta-vegenden Dividalen 7 1 7

6.06.2019 Reise til DNT-Landsmøte Svolvær 9 1 9

7.06.2019 Merkeutvalgets deltakelse DNT-Landsmøte Svolvær 10 1 10

8.06.2019 Merkeutvalgets deltakelse DNT-Landsmøte Svolvær 10 1 10

9.06.2019 Hjemreise fra DNT-Landsmøte Svolvær 10 1 10

21.-23.06.2019Sti Sørdalen-Lappjordhytta, spasielt fra Staggonjunnihytta og sørover opp på fjellet 25 1 25

12.-25.07.2019Stivedlikehold Dividalshytta-Dærta-Rosta (fram til 28.07.19) 30 1 30

1.08.2019 Transport av folk og biler vegenden Dividalen-Likkamoen i Rostadalen 9 4 36

2.08.2019 Stivedlikehold og datainnsamling ny skiltplan Rosta-Dærta 13 4 52

3.08.2019 Stivedlikehold Dærta-Dividalshytta og datainnsamling ny skiltplan 13 4 52

4.08.2019 Stirydding over Dividalshytta, og ned til vegenden + returtransport 10 4 40

9.08.2019 Reparasjon Goldahaugen bru, klopping 6 7 42

9.08.2019 Reparasjon Goldahaugen bru, klopping 12 7 84

9.08.2019 Reparasjon Goldahaugen bru, klopping 10 7 70

22.-26.08.2019Remerking & stirydding Gaskas-Vuoma 22 1 22

7.09.2019 Avklaringer om innmelding av stier, stispor og egenskaper til Kartverket Bodø 4 1 4

6.09.2019 Møte med Nord-Troms Turlag+forvaltere Reisa+Halti NPS på Storslett 11 1 11

7.09.2019 Sti-, og trerydding historisk vandrerute vegenden skogsveg Saraelv-Sieimma 6 1 6

7.09.2019 Reise regionmøtet Nordnorge i Hammerfest 6 1 6

8.09.2019 Deltakelse regionmøtet Nordnorge i Hammerfest 10 1 10

9.09.2019 Hjemreise regionmøtet Nordnorge Hammerfest, møte med generalsekretær DNT 10 1 10

28.-29.09.2019Remerking og rydding, påkrevd stauroppsett Gaskkasvággi (Strømskardet) 20 2 40

11.10.2019 Reise til turledersamling Solhov, Lyngseidet 4 1 4

12.10.2019 Deltakelse på turledersamling Solhov, Lyngseidet 10 1 10

13.10.2019 Deltakelse på turledersamling Solhov, Lyngseidet 5 1 5

20.10.2019 Samling i regi av TFK & friluftsrådene: "Friluftslivets ferdselsårer", Bardufosstun 10 2 20

28.10.2019 Møte i Merkeutvalget 3 5 15

30.10.2019 Møte rådgivende utvalg Øvre Dividal nasjonalpark, Bardufosstun 9 3 27

5.12.2019 Møte rådgivende utvalg Rohkunborri nasjonalpark, Setermoen 8 1 8

Jan. 2020 Utarbeide Merkeutvalgets årsrapport (PTE) 10 1 10

Sum 950

Dugnadsinnsats sammenligna med året før %

Dugnadstimer i 2014 590

Dugnadstimer i 2015 -21,2 % 465

Dugnadstimer i 2016 43,7 % 668

Dugnadstimer i 2017 57,3 % 1051

Dugnadstimer i 2018 33,7 % 1405

Dugnadstimer i 2019 -32,4 % 950
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Årsmelding for DNT fjellsport Troms 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nils Christian Fareth 



VEDLEGG 6: ÅRSRAPPORT DNT FJELLSPORT TROMS 2019 
 

2 
 

Rapport styret …………………………………………………………………………………………………. 3 

     Styremedlemmer 2019 ……………………………………………………………………………….. 3 

     Styresaker   …………………………………………………………………………………………………. 3 

     Organisasjon/administrativt  ………………………………………………………………………  4 

     Rapport turkomite/oversikt aktiviteter 2019  ……………………………………………..  4 

     Rapport bre- og klatrekomite  …………………………………………………………………….  4 

     Rapport sosialkomite  ………………………………………………………………………………...  5    

     Rapport skredkomite  …………………………………………………………………………………  6 

     Økonomi, regnskap og budsjett ………………………………………………………………….. 8 

     Tur- og kursoversikt DNT Fjellsport Troms 2019 …………………………………………..10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 6: ÅRSRAPPORT DNT FJELLSPORT TROMS 2019 
 

3 
 

Rapport styret 

Styremedlemmer  

• Caroline Haug (styreleder) 

• Øystein Espelid Thorvaldsen (styremedlem) 

• Anders Eide (styremedlem) 

• Monica Bryn (styremedlem) 

• Sandra Gjerde (styremedlem) 

• Christoffer Jespersen (styremedlem) 

• Ingvild Mageli (vara) 

Styret ønsker å takke komiteer, turledere og andre frivillige for et flott arbeid i 2019. Det 

leveres flotte turer, kurs og samlinger. Vi sender og en stor takk til turlagskontoret for god 

hjelp og et godt samarbeid. 

Styresaker 

Styret vedtok nye satser for honorar og utgiftsdekning på kurs og turer. Vi endret også 

oppsettet.  Denne ble satt med utgangspunkt i NFs intruktør/kursstige, en gjennomgang av 

satser og oppsett i andre fjellsportgrupper og en skriftlig kommentar fra skredkomiteen. 

Satsene ligger oppdatert på turleder/instruktørsiden på https://troms.dntfjellsport.no. 

DNT Fjellsports Veileder for turer og kurs har preget store deler av styrets arbeid 2019. Det 

ble i 2018 etablert en HMS- gruppe som fikk i mandat å gjennomgå Veilederen, og komme 

med anbefalinger og tilbakemeldinger med tanke på hvordan DNT Fjellsport Troms skal 

forholde seg til den. Endelig svar fra gruppa med overlevert mai 2019. Det ferdige notatet 

bestod blant annet av spørsmål/tilbakemeldinger til DNT Sentralt og anbefalinger til 

godkjent kompetanse der hvor det menes at det kan tillates avvik. Dette resulterte i et 

vedtak om å følge Veilederen, men tillate unntaksvis å søke styret om dispensasjon fra den, 

eller søke styret tillatelse til å gjennomføre en tur hvor Veilederen ikke gir klare 

retningslinjer. Veilederen og vedtak om lokaletilpasninger ligger på siden for turledere og 

instruktører på https://troms.dntfjellsport.no. Videre har det blitt sendt en henvendelse til 

styret i DNT Fjellsport om å se på de punktene som ble oppfattet som uklare eller lite 

konsistent. HMS-gruppas notat brukes videre til å lage en anbefaling for hvilken 

realkompetanse som kan brukes derom det mangler formell kompetanse, men dette skal 

alltid vurderes enkeltvis. Vi takker HMS-gruppa for et grundig og godt arbeid. Vi vil jobbe 

videre mot sentralt med forslag til oppgradering og forbedring av Veilederen.  

I 2019 ble en ny turledersamling holdt, denne gang med turledere fra hele Troms Turlag. 

Turledersamlinga var en videreføring av turleder og instruktørsamlingen i FSG 2018 og ble 

holdt på Solhov i Lyngen. Turledere i DNT Fjellsport Troms var svært godt representert og vi 

fikk startet arbeidet med et årshjul for turer, kurs og aktiviteter, og startet arbeidet med en 

fjellsportsamling sommertid.  

Vi har tatt tak i ønsket å øke aktiviteten innen klatring. Det ble holdt tre kurs i sommer, disse 

var kameratredning, klatring på egne sikringer og metodekurs. Det har også blitt etablert en 

https://troms.dntfjellsport.no/
https://troms.dntfjellsport.no/
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ukentlig sosial klatring på Tromsø Klatresenter. Dette er utelukkende en sosial aktivitet med 

krav om brattkort til de som ønsker å være med.  

I 2019 søkte vi Erling Bjørnstad stiftelse om støtte til «Toppturbuss». Med mål å skape et 

miljøvennlig transportalternativ hvor vi samtidig kan spre kunnskap om skred og 

skredvarsel. Vi søkte og Troms Fylke om midler til skredforebyggende tiltak og fikk innvilget 

til toppturbuss, stipendordning for utstyr, kartlegging av læringseffekten av skredkurs, 

komplettering av beeperpark, skredworkshop for turledere m.m. Takk for initiativ til 

søknader, gode ideer og engasjement. Mange spennende prosjekter på gang. 

Det ble holdt to medlemskveldskvelder i løpet av 2019. En filmvisning på Cafe Flyt og 

preppekurs for ski på Tromsø ski og sykkel. Styret har et ønske om å øke antall 

medlemskvelder.  

Organisasjon/administrativt 

Vi fortsetter med fire komiteer. Bre- og klatrekomite, Skredkomite, Sosialkomite og Tur- og 

kurskomiteen. Vi har i løpet av 2019 økt antall medlemmer i sosialkomiteen, men tar gjerne 

imot flere. Styret takker alle komiteer for en flott innsats, gode innspill og høyt engasjement 

i 2019!  

Administrativ kommunikasjon foregår i hovedsak per e-post.  

Det er opprettet egne googlegroups for hver av komiteene og styret. Denne administreres 

av styreleders e-postkonto fjellsportgruppa@gmail.com 

Dropbox benyttes for lagring av styrereferat og vedtekter. Denne er også administrert av 

styreleders e-postkonto. 

Årsrapport komiteer 

Årsrapport kurs- og turkomite 

Se oversikt siste side. Det er registret totalt 1588 frivillige timer på DNT Fjellsport Troms i 

turer og kurs i 2019. Vi teller totalt 27 planlagte fellesturer og 16 gjennomførte, 6 samlinger, 

18 kurs og 8 workshopper. I tillegg til dette kommer planleggingsmøter, ukentlig sosial 

klatring og andre sosiale samlinger. Bratte dager står registret som en samling, men det skal 

nevnes at arrangementet står for en stor andel frivillige turer som ikke er synlig i 

turstatistikken.  

Årsrapport 2019 fra bre- og klatrekomiteen i DNT Fjellsport Troms. 
I 2019 har komiteen bestått av Ole Jacob Skou Nilsen (klatring), Øystein Thorvaldsen 
(klatring) og Hans Jørgen Torsrud (bre). Foruten gjennomføring av turer og kurs, har 
komiteen bidratt i HMS-arbeid og sett over og ryddet i bre- og klatreutstyret til DNT 
Fjellsport Troms/DNT Troms. Vi vil måtte ta en nye runde med å se over utstyret så fort som 
mulig, siden det har vært nok et bytte av lager. I tillegg har komiteen vært et kontaktpunkt 
for turlagskontoret og andre grupper i DNT når det gjelder spørsmål relatert til bre og 
klatring. Vi ser en økning av særlig klatreaktiviteter, noe som er positivt. Samtidig er det 
fortsatt ønskelig å få inn flere instruktører, for slik å kunne gjennomføre enda flere turer og 
kurs.    

mailto:fjellsportgruppa@gmail.com
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Turer og kurs: 

• Tur for DNT Fjellsport Troms: Vinterrangling (1 dag). Turledere: Stein Tronstad og 
Ole Jacob Skou Nilsen. 5 påmeldte. Avlyst på grunn av dårlig vær og krevende 
skredforhold. 

• Tur for DNT Fjellsport Troms: Tinderangling fra Zapffetoppen til Store Blåmannen (1 
dag). Turledere: Stein Tronstad og Ole Jacob Skou Nilsen. 4 påmeldte. Avlyst på 
grunn av dårlig vær. Vi tilbød deltagere å starte turen, men da vi ikke var sikre på 
hvor langt vi kunne komme, takket flertallet nei.   

• NF metodekurs klatring (4 dager). Kursledere: Trond Olav Glimsdal. Instruktør: Ole 
Jacob Skou Nilsen. Gjennomført med 3 deltagere (5 påmeldte i utgangspunktet, 
men 2 meldte avbud i siste liten).  

• Tur for DNT Fjellsport: Store Piggtinden (1 dag). Turledere: Øystein Thorvaldsen og 
Anders Eide. 7 deltagere 

• Kameratredningskurs (2 dager) Kursleder: Øystein Thorvaldsen Instruktør: Jørgen 
Haug Myhr. 6 deltagere 

• Kilekurs (3 dager): Instruktører: Karin Eknor og Øystein Thorvaldsen. 8 deltakere 

Skader/ulykker: 

• Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker i 2019 

Årsrapport sosialkomiteen DNT Fjellsport Troms 

I perioden 2019/2020 har ansvaret for sosialkomiteen skiftet da eksisterende ansvarlig trakk 

seg fra styret halvveis i perioden. Fra sommer 2019 har ansvaret for komiteen ligget hos 

Ingvild Mageli, tidligere varamedlem i styret til Fjellsport Troms. Rapport fra komiteens 

arbeid bærer derfor preg av dette. I 2019 var det jubileumsår for DNT Fjellsport Troms og 

det ble lagt planer for jubileumsfest ultimo september 2019. Dessverre måtte dette 

arrangementet avlyses grunnet for få påmeldte. Alle aktuelle kanaler ble brukt, men det 

virker som mange ikke følte sterk nok sosial tilknytning til Fjellsport til at de følte seg 

berettiget til deltakelse. Dette tyder på at det er om mulig behov for å skape et større sosialt 

nettverk i Fjellsport, foruten det å få med flest mulig mennesker på tur. Likevel er det 

positive ting å nevne fra høsten. Mot slutten av året ble det satt i gang en ukentlig klatring 

på Klatresenteret. Et knippe frivillig roterer på å stille to og to som frivillig på vegne av 

Fjellsport. Her kan nye medlemmer få mulighet til å treffe klatrepartner eller klatre med 

representanter fra Fjellsport. Det er tydelig at folk får det med seg, men vi håper likevel på 

større oppmøte i tiden fremover, og at andre enn bare frivillig fra Fjellsport stiller. Kravet er 

brattkort, egetutstyr og inngang. Det diskuteres om man skal invitere til medlemskveld med 

innledning, men dette blir noe som neste komite som får ta ballen videre. 

Sosialkomiteen har bestått av Trine Helmersen, Christopher Haug og Ingvild Mageli. En 

større andel av DNT Fjellsport var også med å planlegge jubileumsfesten. 

Ingvild Mageli /sign:/ 
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Rapport skredkomitéen 

Skredkomiteen har i størstedelen av året hatt 4 aktive medlemmer: Håvard Lium, Thorleif 
Svendsen Sofia Henriksson og Tim Dassler.  

Kurs 

Fjellsportgruppa har gjennomført følgende 10 kurs/workshoper med 108 deltakere. 
 

Dato Kurs Ansvarlig Deltakere 

25.1 – 
27.1 

Grunnkurs skred Thorleif Svendsen 17 

1.2 – 3.2 Grunnkurs skred Cecilie Harr Moen 11 

14.2 – 
17.2 

Metodekurs skred Håvard Lium 8 

15.2 – 
17.2 

Grunnkurs skred (DNT ung) Margrethe Aanesen 10 

16.2 Skredvettdag 
- Inkludert 

miniworkshop 

kameratredning 

Tim Dassler m. fl.  Åpent 
arrangement 

1.3 – 3.3 Kurs i snødekkekunnskap for 
instruktører 

Richard Fjellaksel 12 

15.3 – 
17.3 

Teltbasert skredworkshop Linda Cecilie Haaland 10 

22.3 – 
25.3 

Toppturkurs Sofia Henriksson 10 

22.3 – 
25.3 

Videregående skredkurs Thorleif Svendsen 9 

5.4 – 7.4 Skredworkshop Thorleif Svendsen 21 

SUM   108 

 

Instruktørkorpset 

Vi arrangerte metodekurs skred i Tromsø med 8 deltakere, flertallet har i ettertid hatt 
praksis på kurs i regi av fjellsportgruppa. Det ble også satt opp veilederkurs, men dette ble 
avlyst pga få deltakere, nytt er satt opp i 2020 og dette har nok deltakere.  
 
Per 1.1.2019 har vi følgende instruktørkorps: 

- Instruktør nivå 2: 1 
- Instruktør nivå 1: 9 
- Aspiranter: 8 

 
Vi har et bra nivå med instruktører, og flere aspiranter som sannsynligvis blir godkjente som 
instruktører i løpet av januar 2020. Prioritering for kommende sesong vil være å 
videreutvikle det korpset vi har, og så arrangere nytt metodekurs i 2021. Det vil være behov 
for å få minst en instruktør til på nivå 2 slik at vi lettere kan få gjennomført instruktørkurs.  
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Skredvettdag 

Skredvettdagen 2019 ble tatt av stormen, men ble flyttet innendørs og samlet godt med folk 
som kom for å lære mer om skred. Veldig gledelig er det at skredvettdagen nå har blitt et 
nasjonalt arrangement og ble i løpet av sesongen arrangert en rekke andre steder i landet, 
med lokale fjellsportgrupper som arrangør.  

Skredstigen 

Vi gjennomførte vårt første NF videregående skredkurs og tilbakemeldingene fra det var 

jevnt over positive.  

I løpet av 2019 har vi hatt en diskusjon rundt lengde på grunnkurset. I følge NF stigen skal 

grunnkurset gå over 3 hele dager, mens vi har hatt praksis på 2,5 dag (dvs. 2 dager på tur, 

mot 3 som det står i standarden). Vi har valgt å holde på vår modell med 2 dager på tur, 

med den konsekvens at vi ikke lenger holder et formelt NF grunnkurs, men bare har kalt det 

«Grunnkurs» (dette navnet må diskuteres til sesongen 2021). I utgangspunktet ønsker vi å 

holde oss til NF standarden, men ser det på som utfordrende at både deltakere og 

instruktører må ta seg en dag fri fra jobb for å dra på et grunnkurs.  

Tanker videre 

Vi har hatt en god vekst i både kurs og antall deltakere. Skredvettdagen har blitt et fast 
innslag og spennende at vi fikk gjennomført nye kurs som toppturkurs og videregåendekurs. 
Noen av våre erfarne instruktører har flyttet på seg, men det er god ettervekst og stadig nye 
aspiranter.  Mye er på rett vei og sesongen som kommer vil primært handle om å 
videreutvikle det vi har. 
 
Takk for godt samarbeid med styret og de andre komiteene i året som har gått! 
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Økonomi, regnskap og budsjett 
 
Kommentar Budsjett 
Det er satt av 20 000 kroner til anskaffelser av bre- og klatreutstyr. Herunder også utstyr, 
klær og klippekort til ukentlig sosial klatring. 
 
Vi setter av 40.000 kroner til kompetanseheving. Vi oppfordrer aktive turledere og 

instruktører til å søke styret om midler til kompetanseheving. Minner og om at det er tildelt 

27.000 i en stipendordning for utstyr fra Troms fylkeskommune. 

 

  Regnskap 2019 
Budsjett 
2020 Kommentarer 

Deltageravgift  50000 
Brattedager, fjellsportdagan, 
skikurs i kroken 

Utleie utstyr  500   

Kursinntekter/Workshop  340000 Skred, klatre og bre 

Tilskudd  268000 Se oversikt tilskudd 

Sum Inntekter  658500   

       
Kurs- og 
arrengementkostnader  571200 268000 er tilskudd 
Kostnadsførte 
anskaffelser  20000 Bre- og klatreutstyr 

Kontorrekvisita  1000   

Kurs, oppdatering   40000 Kompetanseheving  

Møte- og arr. kostnader  26000 
Møter styre og komiteer,  
Årsmøte DNT Fjellsport  

Sum kostnader  658200   

Finansinntekter      

       

Driftsresultat  300   
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Oversikt tilskudd: 

Kroner Arrangement Giver 

  17 000 Skredvettdagen 2020 Stiftelsen Dam 

  25 000 Skredvettdagen 2021 Troms fylkeskommune 

  55 000 Kartlegging av læringseffekt skredkurs Troms fylkeskommune 

  10 000 Komplimentering beeperpark Troms fylkeskommune 

  27 000 Stipendordning utstyr Troms fylkeskommune 

  75 000 Toppturbuss Troms fylkeskommune 

  59 000 Toppturbuss Erling Bjørnstads stiftelse 

268 000 Sum  
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Velkommen til sola fra Ullstind Jan-Odd Norø 20.01.2019 20.01.2019 12 14 14 2 Gjennomført Ja 20 x 0 Krevende
Grunnkur skred alpint Torleif Svendsen 25.01.2019 27.01.2019 18 39 17 14 Gjennomført Ja x 1900/2400 Middels
Sesong kick-off og film på Cafè Flyt Anders Eide 30.01.2019 30.01.2019 0 Gjennomført Ikke aktuelt 5 x 0 Enkel
Grunnkurs skred alpint Cecilie Harr Moen 01.02.2019 03.02.2019 12 22 11 5 Gjennomført ja x 1900/2400 Middels
Randonè/slalomkurs i Kroken. Nybegynnere Geir Bye 06.02.2019 06.02.2019 10 8 8 0 Gjennomført Nei 25 x 300/- Enkel
Randonè/slalomkurs i Kroken. Vidrekommende Geir Bye 06.02.2019 06.02.2019 11 12 11 1 Gjennomført Nei 25 x 300/- Middels
Telemarkurs i Kroken, februar Geir Bye 06.02.2019 06.02.2019 Avlyst Nei 5 x Middels
Vinterturlederkurs med ekstra fokus på bratt terreng (Nivå 
4) Harald Faste Aas 07.02.2019 10.02.2019 Gjennomført Nei x 1000/3000 Krevende
Telemarkkurs Kroken februar Geir Bye 12.02.2019 12.02.2019 Avlyst Nei 25 x Middels
Årsmøte Fjellsportgruppa Harald Faste Aas 13.02.2019 13.02.2019 Gjennomført Ikke aktuelt 50 x Ikke aktuelt
NF Metodekurs skred - alpin tilnærming Håvard Lium 14.02.2019 17.02.2019 8 10 8 2 Gjennomført ja x 4500/500 Krevende
Grunnkurs skred alpint DNT ung Margrethe Arnesen 15.02.2019 17.02.2019 12 22 12 10 Gjennomført Ja x 1900/2500 Krevende
Skredvettdagen Tim Dassler 16.02.2019 16.02.2019 Gjennomført Ikke aktuelt x Ikke aktuelt
Mini Skredworkshop: kameratredning Håvard Lium 16.02.2019 16.02.2019 16 16 11 0 Gjennomført Ikke aktuelt x Ikke aktuelt
Mini Skredworkshop:Gode kjøremønstre Håvard Lium 16.02.2019 16.02.2019 6 7 6 1 Gjennomført Ikke aktuelt x Ikke aktuelt
Mini skredworkshop: Bli en skredvarsler Håvard Lium 16.02.2019 16.02.2019 6 4 4 0 Gjennomført Ikke aktuelt x Ikke aktuelt
Vinterragnling Ole Jacob Skou Nilsen 17.02.2019 07.02.2019 6 Avlyst Ja 5 x Ekstra Krevende
Workshop i dropp og hopp på ski Monica Bryn 17.02.2019 17.02.2019 12 22 16 1 Gjennomført Ja 40 x Middels
Kveldstur Tverrfjellet Harald Faste Aas 20.02.2019 20.02.2019 Avlyst Nei 3 x Krevende
Telemarkkurs Kroken februar Geir Bye 20.02.2019 20.02.2019 Gjennomført Nei 25 x Middels
Kompetansesøkende kurs i snødekkekunnskap for NF 
godkjente skredintruktører og aspiranter Richard Fjellaksel 01.03.2019 03.mar 12 12 12 0 Gjennomført Nei x 2500/3000 Middels
Teltbasert skredworkshop i Lyngen Linda Cecilia Haaland 15.03.2019 17.03.2019 12 10 10 0 Gjennomført Ja x 1700/1700 Krevende

Vinterturlederkur med ektra fokus på bratt terreng (Nivå 4) Harald Faste Aas 15.03.2019 17.03.2019 Gjennomført Nei x 1000/3000 Krevende
NF Veilederkurs skred - alpin tilnærming Håvard Lium 20.03.2019 24.03.2019 8 0 0 0 Avlyst Nei x 6250/7000 Krevende
FSG Turplanlegging for sommer og høst Geir Bye 20.03.2019 20.03.2019 Gjennomført Ikke aktuelt 30 x Ikke aktuelt
Toppturkurs Sofia Henrikson 22.03.2019 24.03.2019 16 16 10 0 Gjennomført Ja x 1900/2400 Enkel
Vidregående skredkurs NF Thorleif Svendsen 22.03.2019 24.03.2019 10 15 9 6 Gjennomført Ja x 2500/3000 Ekstra Krevende
Fullmånetur Tromsdalstinden Natt-tur Geir Bye 22.03.2019 23.03.2019 Avlyst Ja 5 x Krevende
DNTfjellsports årsmøte Harald Faste Aas 28.03.2019 28.03.2019 Gjennomført Ikke aktuelt 100 x Ikke aktuelt
Skredworkshop Senja Thorleif Svendsen 05.04.2019 07.04.2019 22 26 21 0 Gjennomført Ja x 2600/3000 Krevende
Daltindtur Jan Børre henriksen 06.04.2019 07.04.2019 Gjennomført Ja 30 x Ekstra Krevende
Telt og Topptur i Malangen Geir Bye 06.04.2019 07.04.2019 10 5 5 Gjennomført Ja 30 x Middels
Skredworkshop for jenter Margrethe Arnesen 26.04.2019 28.04.2019 12 x 2500/3000 Krevende
Njunis fra nord Anders Eide 27.04.2019 28.04.2019 10 2 2 Gjennomført Ja 20 x  / 400 Ekstra Krevende
telttur til Uløya og Kåfjorden Markus Degerman 27.04.2019 28.04.2019 Ja 30 x Krevende
Strostenestindtraversen (1017 moh) Anders Eide 01.05.2019 01.05.2019 8 5 5 Gjennomført Ja 20 x Ektra krevende
Høy ryte Kvaløya Kirsten Marienhagen 04.05.2019 05.05.2019 12 12 12 20 x Krevende
Strandrydding på Tromsø Christoffer Jespersen 08.05.2019 08.05.2019 1 1 Gjennomført Nei 20 x Ikke aktuelt
Bratte dager Håvard Lium 09.05.2019 12.05.2019 40 45 41 5 Gjennomført Ja 200 x 850/950 Krevende
Aketur til Vasstind Monica Bryn 02.06.2019 02.06.2019 8 4 0 Avlyst Nei 5 x Krevende
Soltind Ann Kristin Gjelsten 16.06.2019 16.06.2019 12 10 10 Gjennomført Ja 20 x Middels
Merkedugnad Store Blåmann Harald Faste Aas 19.06.2019 19.06.2019 6 Gjennomført ja 50 x x Middels
Vengsøytraversen Øystein Espelid Thorvaldsen 21.06.2019 23.06.2019 10 6 Avlyst Ja 5 x Ekstra Krevende
Telt og topptur på Senja Erlend Dyrnes Pettersen 29.06.2019 30.06.2019 8 8 8 1 Gjennomført ja 50 x Krevende
Kameratredningskurs Klatring Øystein Espelid Thorvaldsen 12.07.2019 14.07.2019 8 6 6 Gjennomført ja x Ekstra Krevende
Gjømmertinden Ann Kristin Gjelsten 13.07.2019 13.07.2019 12 12 12 1 Gjennomført ja 20 x Krevende
Midnattsoltur til Soria Moria Monica Bryn 16.07.2019 16.07.2019 12 12 12 2 Gjennomført ja 20 x Ekstra Krevende
Fjellsportsamling i Lyngsdalen Leif lillevoll 09.08.2019 11.08.2019 5 Gjennomført ja 30 x Krevende
Klatrekurs naturlige sikringer Øystein Espelid Thorvaldsen 09.08.2019 11.08.2019 8 8 8 1 Gjennomført ja x Krevende
Store Russetind Monica Bryn 10.08.2019 10.08.2019 16 13 13 Gjennomført ja 20 x Ekstra Krevende
Tinderangling Kvaløya Ole Jacob Skou Nilsen 24.08.2019 24.08.2019 Avlyst ja 5 x Ekstra Krevende
Hamperokken Richard Fjellaksel 24.08.2019 24.08.2019 12 11 11 Gjennomført ja 25 x Krevende
Tinderangling på Kvaløya Ole Jacob Skou Nilsen 25.08.2019 25.08.2019 4 4 Avlyst ja 5 x Ekstra Krevende
Hahttagaisi Monica Bryn 30.08.2019 31.08.2019 Gjennomført ja 50 x Ekstra Krevende
Store Piggtind Øystein Espelid Thorvaldsen 31.08.2019 01.09.2019 4 5 5 Gjennomført ja 40 x Ekstra Krevende
Vanna fjell Yngve Guttormsen 06.09.2019 08.09.2019 10 2 Avlyst Nei 5 Krevende
Grottetur til Stordalen Tore Brattli 13.09.2019 15.09.2019 Gjennomført ja 40 x Krevende
Telttur Tamokdalen Markus Degerman 21.09.2019 22.09.2019 40 x Krevende
NF Metodekurs klatring Ole Jacob Skou Nilsen 26.09.2019 29.09.2019 6 3 3 gjennomført ja x 4600 krevende
Kvelden før kvelden småbakkan Sandra Gjerde 27.09.2019 28.09.2019 Avlyst nei 5 x Enkel
Jubileumsfest Ingvill Mageli 28.09.2019 28.09.2019 70 20 Avlyst nei 40 x Ikke aktuelt
Tur Store Blåmann Sandra Gjerde 28.09.2019 28.09.2019 12 13 1 Avlyst nei 5 x krevende
DNT Fjellsport Turplanlegging Anders Eide 02.10.2019 02.10.2019 42 Gjennomført nei 90 x Ikke aktuelt
Dugnad Jægervasshytta Jan Børre henriksen 05.10.2019 06.10.2019 Gjennomført nei 40 x Middels
Rekruteringstur til Klatrehytta Harald Faste Aas 19.10.2019 20.10.2019 7 7 7 Gjennomført ja 50 x Krevende
Allhelgens grottetur Anders Eide 02.11.2019 02.11.2019 12 2 2 Gjennomført ja 30 x middels
1. hjelp utenfor allfarvei Geir Bye 14.11.2019 17.11.2019 12 12 12 4 Gjennomført ja 100 x Middels
Farvel til Sola Jan-Odd Norø 23.11.2019 23.11.2019 10 7 7 Gjennomført ja 20 x Krevende
Medlemskveld Tromsø ski og sykkel Monica Bryn 03.12.2019 03.12.2019 20 19 19 Gjennomført nei 20 x
juleavsluttning Ingvill Mageli 18.12.2019 18.12.2019 Gjennomført nei 10 x
Svarte natta Håvard Lium 19.12.2019 19.12.2019 Gjennomført ja 15 x krevende

SUM 574 509 509 57 1588



VEDLEGG 7: ÅRSRAPPORT BARNAS TURLAG I TROMS TURLAG 2019 

 

Årsmelding for Barnas Turlag Tromsø 2019 

Arbeidsgruppa består av Reidun Trondsen (leder), June Malnes, Meri Isaksson, Marianne 

Larsen, Ane Fors, Anna Nylund, Trine Jegervatn, Kamilla Thorsteinsen, Frank Hansen og 

Fredrik Aunegård. Her trenger vi påfyll de neste årene, både for å minimere slitasjen og fordi 

barna våre vokser fort. Skal vi opprettholde den høye aktiviteten, og gjennomføre gode 

arrangementer trenger vi flere som bidrar. Å arrangere 1 tur i løpet av året er overkommelig 

for de fleste. Vi vil også gi en stor takk til de ansatte på kontoret som alltid er hjelpsomme og 

hjelper oss med smått og stort  

Medlemsutvikling 

Troms Turlag har 860 barnemedlemmer - det høyeste antallet vi noen gang har hatt. Antall 

medlemmer opp til 12 år vokser stadig, og TT var den eneste store og mellomstore 

medlemsforeningen som ikke hadde negativ utvikling i denne medlemskategorien. Dette er 

vi er stolte over. 

Stor frivillig innsats 

Arbeidsgruppa fortsetter å bruke årshjulet sitt, hvor det er en fast større aktivitet hver 

måned utenom i skolens sommerferie. Dette sikrer aktivitet gjennom året, og litt 

forutsigbarhet som både små og store liker. Så kommer det i tillegg aktiviteter etter ønsker 

og interesse blant turlederene med barn som bidrar til at vi får et spennende turprogram. I 

2019 hadde BT Tromsø planlagt 40 aktiviteter, der seks ble avlyst av forskjellige grunner. Det 

gir 34 aktiviteter gjennomført, som er litt lavere enn foregående år. Avlysningene skyldes i 

stor grad vær og føreforhold, samt byggearbeider på Solneset skole som gjorde at 

klatreveggen var stengt. Vi er likevel godt fornøyde med alt vi har fått til i 2019, og er klar for 

ny innsats i 2020. En innsats på cirka 2000 frivilligtimer som har gitt 1500 deltakere 

naturopplevelser for livet.  

Variert tilbud 

Vi forsøker å sette opp turer og arrangementer som kan glede alle i aldersgruppen 0 til 12 år. 

At våre medlemmer har forskjellige ønsker og behov er det ingen tvil om, og vi har kommet 

til at alle turer kan ikke passe for alle. Dette forsøker vi å være tydelig på. Barnas Turlag mini 

arrangerer trille-, bære- og pulkturer. Et fint tilbud for de som er hjemme i permisjon med 

små barn og liker seg på tur. Her varierer tilbudet med tilgangen på turledere, og her trengs 

det stadig påfyll med turledere. Med nye turledere kommer det nye turer på programmet, 

eller de gamle og velkjente turene kommer i nye versjoner. Det er viktig for BT at turlederne 

arrangerer turer de selv ønsker for sine egne barn, for som barn av turleder må du ofte 

smøre deg med mye tålmodighet. 

5 turer med Turbo 

I 2019 fortsatte samarbeidet med 5 turer med Turbo i de andre Barnas Turlagene i Troms 

Turlag. I Tromsø var det til sammen 277 unger som hadde registrert seg til premieutdelinga. 
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Været gjorde at vi bestemte oss for å trekke inn og det ble noen koselige timer på 

Stakkevollan skole med stolte barn, Turbosangen samt besøk av Turbo. 

Tiden som kommer 

I 2020 vil fortsatt fokuset vårt være på å gjennomføre gode arrangementer for barn i alle 

aldere. Vi ønsker gjerne flere arrangementer i samarbeid med andre grupper i Troms Turlag. 

Vi jobber også med å prøve å finne på aktiviteter for de eldste barna i BT og yngste i DNT ung 

for å gjøre overgangen myk. Vi prioriterer vår egen kjerneaktivitet, og fortsetter å være like 

flinke til å si nei til andre som vi har vært. Vi ønsker ikke at muligheten til å være med på 

andre sine arrangementer, markeringer, åpne dager o.l. skal gå ut over de frivilliges 

engasjement på våre egne aktiviteter.  

En annen hovedaktivitet i 2020 vil være å få med flere turledere. Ta kontakt om du kan tenke 

deg å bidra. Vi ønsker å fortsette med  å arrangere turlederkurs for å fylle på kompetanse 

hos nye og ikke så nye turledere. Vi ønsker også å få til arenaer for erfaringsutveksling 

mellom oss turledere i Tromsø, gjerne også ut mot de andre BTene i Turlaget. Vi kan fortsatt 

bli mye flinkere til å markedsføre våre arrangementer før de skal være – og til å skryte av det 

vi har fått til i etterkant. 

Tromsø 21.januar 2020  

Reidun Trondsen 

Bilde fra turen «Tre topper på en dag». Foto: turleder Tine Mikkelsen  
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Årsmelding for Barnas Turlag Målselv 2019 

I 2019 har BT Målselv gjennomført 8 forskjellige aktiviteter med total 280 deltakere. Turene 

vi har vært på er aketur, isfiske, den vårlige rumpetrollturen. Vi har hatt felles Turbotur i 

samarbeid med styret i Øvre Dividalen nasjonalpark og Kalottspel. I tillegg har vi hatt 

hengekøyetur ifb natt i naturen og en spontan skøytetur når høstkulda kom før snøen. Vi 

avsluttet tursesongen med premieutdelig for Turboer og Superturboer.  

Vi har måttet avlyse noen få arrangement, fremst grunnet mangel på kapasitet hos foreldre 

og ekstreme værforhold. 

Vi har videreført 5 turer med Turbo og i 2019 brukte vi omtrent samme turposter som i 

2018, men inkluderte noen nye og byttet ut noen. Til neste år skal vi bytte neon turer til 

samt legge til noen flere, totalt satser vi på 16-18 forskjellige turmål. Vi ser at det er mange 

som benytter seg av tilbudet, og i år hadde vi nesten flere «superturboer» enn «turboer». 

Premieutdelingen på Råvatnet i November var veldig vellykket, akkurat som tidligere år. 

I løpet av året har vi også gjennomført noen planleggingsmøter. Vi er fortsatt en liten gruppe 

foreldre som er engasjert i Barnas Turlag Målselv, og vår største utfordring er derfor 

kapasitetsmangel. Samtidig er vi foreldre fornøyde med aktivitetene vi lykkes med å få til og 

vi har derfor bestemt oss for å ikke legge listen for høyt. 

Kommunikasjon 

med medlemmer 

og potensielle 

deltakere skjer 

fremst gjennom 

en Facebook-

gruppe, hvilket 

fungerer 

utmerket. Vi har 

ikke fått noen 

klager på at vi 

ikke når ut 

til potensielle 

deltakere. 

Aslak 

Prestbakmo 

14. januar 2020 
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Årsmelding Barnas Turlag Karlsøy 2019 
 
I 2019 har vi avholdt 13 arrangementer, hvorav 12 var med påmelding og 1 var åpen. Hele 
206 deltakere har vi registrert. Av våre turer var en overnattingstur til Hersøya i samarbeid 
med Karlsøy Jeger og Fiskeforening, en var et arrangement utafor Tromsø kino sammen med 
Barnas Turlag Tromsø i forbindelse med premiere på filmen til Villmarksbarna, en var 
premieutdeling for 5 turer med Turbo i fjæra, en var turning, utelek og juleverksted og de 
resterende mer «vanlige» dagsturer enten til en topp eller annet turmål, i forbindelse med 
strandrydding eller bålmiddag. For ikke å glemme «Kom-deg-ut-dagen» 3. februar 2019, der 
vi feiret både dagen og solas tilbakekomst med hele 36 deltakere. Arrangementet, med 
«grynning» i snø, var trolig også medvirkende årsak til at fødselen av Barnas Turlag Karlsøy 
sitt yngste medlem satte i gang påfølgende morgen. Vi ble nødt til å avlyse en 
overnattingstur grunnet kapasiteten til de to aktive turlederne, hvor begge har små barn.  
 
To frivillige, med en kjempestor Turbo-bamse, var også til stede på et kommunestyremøte 
for å informere om Barnas Turlag Karlsøy. Vi har også hatt 5 turer med Turbo med 11 turmål.  
 
Med all aktivitet og kurs har det blitt lagt ned 268 frivilligtimer i BT Karlsøy dette turåret. 
Barnas Turlag Karlsøy «driftes» hovedsakelig av to aktive turmammaer (èn tur ledet av 
annen turleder), med svært god hjelp fra Mia på kontoret. Dette året har det vært med litt 
forskjellige folk på tur og vi ser at spesielt 5 turer med Turbo har vært populært. Vi hadde 
ønsket oss flere bidragsytere, kanskje spesielt for å arrangere noe for de litt større barna. 
Siden barna til de to aktive er fra 6 år og yngre, passer turene som arrangeres spesielt for de 
yngre – selv om det har vært med barn i alle aldre. Men, vi vet ikke hvordan vi skal klare å 
engasjere flere voksne! 
 
BT Karlsøy har fått økonomisk støtte gjennom DNT sentralt gjennom Frifond og Kom deg ut-

dagen, samt Troms Fylke til 5 turer med Turbo. Dette har gjort at vi har kunnet gjennomføre 

turer gratis eller til svært lav påmeldingsavgift for deltakerne, og kjøpe inn felles turutstyr.  

I kommende turår kommer vi til å jobbe for å få med enda flere på tur, samtidig som at 

arbeidsmengden skal være overkommelig og at det skal være et plussprosjekt for både de to 

aktive mammaene, deres barn og familier. Vi satser på å arrangere en tur i måneden, 

bortsett fra i juli, inkludert i alle fall en kom-deg-ut dag. Vi håper også på å fortsette med 

suksessen «turn og juleverksted» på Vannøya. Turene våre kommer til å fortsette med å 

være lavterskelturer. I tillegg ønsker vi også i år og ha 5 turer med Turbo. Etter evaluering fra 

sesongen 2019, kommer vi til å ha flere turmål som er lett å nå for de minste barna, da vi 

mener målet er at flest mulig skal komme seg ut. Vi håper også på å få hjelp av andre 

foreldre til å sette opp og ta ned skilt.  

Ingebjørg Tollefsen og Jannicke Johansen 

Kontaktpersoner for Barnas Turlag Karlsøy 
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Årsrapport Barnas Turlag Lyngen 2019 

13. mai 2019 var det oppstartsmøte for Barnas Turlag Lyngen. Lenge hadde sommerturleder 

Viktoria Berglund ivret for å få til aktiviteter gjennom Den Norske Turistforening i Lyngen, og 

med Catarina Samuelsen og Anne Lise Bjørklid på laget, var det nå klart til oppstart. Inkludert 

koordinator for Barnas Turlag, Mia Kanstad Kulseng, var det 12 stykker på oppstartsmøtet. 

Midler fra DNT sitt prosjekt «Barnas Turlag der du bor» ble brukt til å kjøpe inn nødvendig 

sikkerhets- og fellesutstyr, samt tilhenger til å lagre alt i.  

Allerede en uke etter oppstarten ble det invitert til første lokale tur med Barnas Turlag. Det 

har vært tur til Stelen, Seidihytta, fyret på Lenangsøyra, fjæratur, sommerfest i 

Prestelvparken, og ikke minst har det vært 5 turer med Turbo og premieutdeling. 

Oppslutningen har vært god, med mellom 16 og 60 deltakere på turene. Totalt har det vært 

seks aktiviteter med hele 220 deltakere. I tillegg var så mange som 21 Superturboer og ni 

Turboer var med på første året med ungenes egne ti på topp-ordning. Dette er vi veldig 

fornøyde med, og oppslutningen gir motivasjon til fortsettelsen. Vi vil takke for at samtlige 

grunneiere vi spurte var positive til 5 turer med Turbo.  

Vi vil også takke Lyngseidet bygdeutvalg som var medarrangør på overnattinga i parken og  

Bjørklid Eiendom som huser Barnas Turlag-tilhengeren innendørs. 

I 2019 var det Catarina, Anne-Lise og Viktoria som var turledere, men etter grunnleggende 

turlederkurs og åpent planleggingsmøte i januar 2020 er det blitt flere med på laget, noe 

som vil gjøre turåret 2020 enda artigere for alle. Turåret 2020 vil bli startet med Kom deg ut-

dagen i februar. 

 

Catarina Samuelsen, 

Anne-Lise Bjørklid, 

Viktoria Berglund.  

Arbeidsgruppa til 

Barnas Turlag Lyngen 

Mia Kanstad Kulseng 

Koordinator for Barnas 

Turlag i Troms Turlag 

4. februar 2020 
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Årsrapport fra DNT ung Troms 2019 
 

 

For 2019 har DNT ung Troms gått to skritt tilbake, men også et digert skritt fram. Den lokale 

turgruppa på Skjervøy har startutfordringer og styret for DNT ung Tromsø, som ble etablert i 

2018, har gått i oppløsning – men aldri har DNT ung hatt så mange engasjerte og 

kompetente turledere som i 2019.  

Lokale turgrupper 

På Skjervøy fortsetter vi å vise ungdommene mulighetene som er gjennom DNT ung, med 

god hjelp av Nord-Troms Friluftsråd og Sunniva Kråbøl, som er koordinator og aktivitetsleder 

friluftsliv og folkehelse. Det går treigt; ungdommen er positive men virker ikke interesserte i 

å ta medansvar. 

I Tromsø er ungdommen fortsatt engasjerte. Det kommer stadig tilskudd til turledergruppa, 

så selv om det har vært noe frafall og flyttinger, har vi ei stabil gruppe turledere som tar 

initiativ til og gjennomfører turer. Fortsatt har mesteparten at turlederne tilknytning til 

Tromsø, så de fleste aktivitetene har utgangspunkt i byen.  

I praksis skjer fortsatt alle aktiviteter i regi av DNT ung Troms og ikke de lokale turgruppene. 

Aktiviteter  

I 2019 ble 22 aktiviteter og ti kurs gjennomførte, en mer av hver fra året før. Det var hele ti 

avlysninger; Grønn Basecamp ble prøvd arrangert både i sommer- og høstferie. Her var 

tilfellet at det var mange frivillige, vi hadde rikelig med økonomisk støtte men merkelig nok 

for få deltakere for å kunne gjennomføre. Ellers har det vært et par avlysninger på Skjervøy, 

samt to i samarbeidsprosjektet vårt med Jeger- og Fiskerforeningen i Troms (NJFF). Den 

årvisse snøhuleturen ble avlyst på grunn av været. 

Andre populære gjengangere som padletreff med kajakkurs, bassenglek med kajakk, 

skredkurs, kitekurs, byttedagen Grønn Fredag (på en onsdag) og opplæringsjakt ble 

gjennomførte. 

I tillegg har det vært flotte, nye aktiviteter: isfisketur i samarbeid med NJFF, ukestur på 

Sørøya, surfetur til Lofoten, Senja-turer, klatrehelg på Brensholmen og buldring både inne og 

ute. Det var også et åpent medlemsmøte hvor Jarand Aasvold delte fra sine erfaringer fra å 

gå Norge på langs.  

Trenden med lange turer fortsetter, samtidig som ungdommen har signalisert at de ønsker 

flere aktiviteter på hverdagene.  

Deltakere og frivilligtimer 

Totalt har det vært 415 deltakere i 2019. Det er 200 færre enn året før. Dersom man teller 

opp hver dag i turer som har gått over flere dager og kurs som har gått over flere økter, får vi 

723 deltakerdager, også her en nedgang på vel 200. Frivillige timer som er nedlagt av 

turledere er 1693 timer. Med en timesats på 340 kroner, utgjør det en egeninnsats på 

575.620 kroner – et solid årsverk!  
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I tillegg til den store innsatsen fra de frivillige, bruker koordinator mye tid på veiledning av 

turledere. Hovedhensikten er å kvalitetssikre turene og sikkerheten for ungdommen. 

Innsatsen gir samtidig en bonus i form av unge, motiverte turledere som blir både dyktigere 

og mer selvstendige, ettersom de blir kjente med Turlagets rutiner og krav til sikkerhet. For 

nye turgrupper er det avgjørende at koordinator kan følge opp initiativ og legge til rette for 

aktiviteter i oppstarten. 

Turledere, arbeidsgruppe og styre 

DNT ung Troms har nå 43 turledere i sitt nettverk, hvor alle har minimum grunnleggende 

turlederkurs. Miskommunikasjon gjorde at det beklageligvis ikke ble sommerturlederkurs for 

DNT ung-ere, noe som vil bli prioritert i 2020.  

Fortsatt er det en hard kjerne som skiller seg ut ved at de bidrar mer enn andre - og over all 

forventning. Gruppa av turledere kommuniserer internt og med koordinator i ei lukket 

gruppe på Facebook. Vi ser behov for å rydde i turledergruppa på Facebook, så gruppa bare 

består av turledere som bor i Troms og som fortsatt ønsker være med å bidra. Det vil bli gjort 

et nytt forsøk på å få ei mindre gruppe som kan ta ansvar for DNT ung Tromsø, og som kan 

bistå koordinator i beslutninger som gjelder hele DNT ung Troms. Første ledd i dette var 

treffet «turprat og tapas på turlagskontoret» i desember 2019. 

DNT ung Skjervøy har ei åpen info-gruppe og ei lukket medlemsgruppe på Facebook, men 

disse trådene er nå forsøkt samlet i ei offisiell gruppe kalt DNT ung Skjervøy. 

I år var DNT ung Troms representert på både landsmøte til DNT ung Trondheim og på DNT 

sitt landsmøte i Lofoten.  

Økonomi 

Koordinator har ansvaret for økonomien i DNT ung. Økonomisk støtte fra fond og midler er 

en viktig forutsetning for både aktiviteter og vekst for DNT ung i Troms Turlag. Økonomi skal 

ikke hindre ungdom fra å delta i friluftsliv eller å gjennomføre turer og prosjekter. 

Positivt svar på mange søknader har gjort at DNT ung har kunnet invitere til spennende og 

gode aktiviteter med dyktige instruktører og turledere, og ikke minst: til sterkt reduserte 

eller ikke-eksisterende egenandeler for deltakerne. Se regnskap for oversikt over støtte og 

midler. 

 

Takk til alle gode støttespillere, 

men mest av alt: Takk til 

turlederne som tar initiativ, 

medansvar og gir gode 

naturopplevelser til andre 

ungdom. 

Mia Kanstad Kulseng,  

koordinator for DNT Ung Troms 

4. februar 2020 
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Årsrapport Veterangruppa 2019 

https://troms.dnt.no/veterangruppa/ 
 
Medlemsmøter 
Det har vært god oppslutning om våre medlemsmøter hver andre onsdag i måneden fra 
oktober 2018 til mai 2019. En spesiell takk til Liv Anne som har hatt ansvaret for at det kokes 
kaffe og ordnes med noe å spise. Takk også til hennes gode hjelpere. 
 
Økonomi 
 

Midler rapportert for i 2019: Beløp Kommentar  
Aktiv i 100 2019 kr 17 000,00 utbetalt nov.19 
ExtraStiftelsen - Oppfriskning av modne veteraner kr 30 000,00 utbetalt og tildelt 2017 
ExtraStiftelsen - tilbakebetaling ubrukte midler  -kr 16 397,00 Tilbakebet. 02.01.2020 

    
Saldo bankkonto, per 06.1.20 kr 79 886,85   
Øremerkede midler, ExtraStiftelsen, tur til Bålsrudhula -kr 22 000,00 Frist ut 2020  
Tilgjengelige midler: kr 57 886,85   

    
(Honorar fra Avinor for 2018 og 2019 er betalt og overført)    

 
Veteranvandring 
‘’Veteranvandring’’ hver tirsdag. Oppslutningen har vært meget god og det er 
beundringsverdig hvor spreke enkelte er blitt. Målet er ikke å gå fortest, men å være i 
uteaktivitet. Gruppa har det siste årett fått flere nye medlemmer. 
Det siste året har 1072 personer deltatt på våre aktiviteter. 
 
Vinterfesten Charlottenlund 
Bjørnar Seljehaug, Odd-Magnus H. Hansen og Solveig Kjærran deltok på planleggingsmøter 
for vinterfesten 23. mars 2019. 
 
Lyngsdalen 
Han «YR» satte kjepper i hulene for turen til Lyngsdalen i juli. Vi får håpe på bedre 
muligheter en senere gang. 
  
Merking til Kjølen 
Odd Magnus, Atle og Harald var i april på Kvaløya for å sjekke merkingen av løypa opp til 
Kjølen.  Likeså var Harald en høsttur i september med samme formål.  Tusen takk. Dette er 
et «betalt» oppdrag vi gjør for AVINOR. 
 
I oktober var det møte med Avinor og Troms Turlag, veterangruppa, hvor denne avtalen ble 
gjennomgått. Avinor ga uttrykk for at det kontroll- og vedlikeholdsarbeidet vi gjør var svært 

https://troms.dnt.no/veterangruppa/
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viktig for dem. De var avhengig av at de til enhver tid kan finne veie opp til linken. Som en 
prøveordning skal det lages stenger av glassfiber som skal settes opp i stedet for/ tillegg til 
det som er i dag.  Vi har fått ny, oppdatert avtale – med honorar økt fra 5.000 til 10.000 
kroner. 
 
Femundsmarka 
26. – 30. august var vi 16 deltakere som hadde en riktig så fin og opplevelsesrik tur til 
Femundsmarka nasjonalpark, et vakkert stykke Norge.  Turen ble betalt av den enkelte. 
Referat og bilder fra denne turen er lagt ut på turlagets hjemmside ( veterangruppa ). 
 
Aktiv i 100  
Siste uka i oktober var Bjørnar i Bærumsmarka på møte med Aktiv i 100, Røde Kors og DNT. 
Fra møtet kan nevnes at vi er blitt interessante. Det forskes på helseeffekten på oss som går 
tur hver uke. Info som oversendes bevilgende myndigheter. 
 
Førstehjelpskurs 
19. – 21. nov avholdt vi 2-dagers førstehjelpskurs på RØDEKORS-huset. 
Alle 12 deltakerne takker instruktøren for et meget nyttig kurs, samt Ekstrastiftelsen for 
pengene til gjennomføring – tusen takk. 
 
Julebord 
God oppslutning om årets julebord som ble avholdt på Heracelum 10. desember. Tusen takk 
for nydelig julemat! Flere av gjestene bidro med muntre og «lette» innslag. 
 
Bjørnar Seljehaug 
Tromsø, 08. januar 2020 
 
 

 
Femundsmarka – klar for avmars fra Svukuriset 30. august 2019 
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Årsrapport Bålturlaget 2019 

Bålturlaget er en turgruppe for alle som har lyst til å komme seg ut på tur. Her møtes vi 

rundt bålet og koser oss. Turene legges i områder som er lett tilgjengelig, så her er alle 

velkommen. Vi har turer cirka en gang i måneden, med unntak av sommerferien. I 2019 gikk 

turene til Telegrafbukta, Prestvannet, Gutta på skauen og turbohuken i lysløypa (mellom 

Stakkevollan og Hamna.  

«Bålet er målet» som Helene, en av to turledere, bruker å si. Her er det bare å ta med seg 

mat og drikke, sitteunderlag og litt varme klær. Så kan en ta ettermiddagskaffen ute, 

istedenfor på sofaen hjemme. Det gir litt ekstra energi i en ellers så hektisk hverdag.  

På turene har vi hatt mange folk rundt bålet. Vi har vært fra 2-10 stk. Alltid like koselig. Unge, 

eldre, studenter, turister som tilfeldigvis vandrer forbi og lurer på hva i alle dager vi gjør i 

telegrafbukta i dette ruskeværet. Folk kommer og går som de vil, og praten rundt bålet sitter 

løst.  

Helene Lockertsen og Inger-Lise Kveldro   

 

 



VEDLEGG 11: ÅRSRAPPORT FJELLVÅKEN 2019 
 

 

 

 

 

 

Årsrapport Fjellvåken 2019 

TTs medlemsblad Fjellvåken har også i 2019 kommet ut med tre nummer a 32 sider slik det har 

gjort siden 100- års jubileet i 2007. Fjellvåken som medlemsblad er inne i sin 42 årgang.  

Redaksjonen søker å formidle informasjon om turer og aktiviteter som arrangeres av de ulike 

gruppene, om styrets og kontorets virksomhet og om aktuelle saker som opptar medlemmene i 

Troms Turlag. Videre ønsker Fjellvåken å inspirere medlemmer i alle aldersgrupper til turer og 

bruk av vår flotte natur. Ved å formidle turopplevelser fra medlemmene og annet stoff relatert 

til friluftsliv, håper redaksjonen å nå målsettingen med medlemsbladet.  

Lundblad Media har som i tidligere år også i 2019 stått for layout og trykking av medlemsbladet. 

Fjellvåken har som tidligere blitt distribuert sammen med Fjell og Vidde.  

Etter en årrekke som medlem i redaksjonen takker Lisbeth B. Johannessen for seg ved utgangen 

av 2019. Vi takker henne for fantastisk innsats gjennom mange år.  

Ved starten av 2020 starter arbeidet med å få inn en ny person i redaksjonen.  

Lisbeth B. Johannessen, Jorunn Mørkved og Nina B. Cheetham 

Fjellvåkenredaksjonen  

januar 2020 
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Årsrapport Naturvernutvalget 2019       
 
Troms Turlag er høringsinstans i en lang rekke saker: Reguleringsplaner, vernesaker, 
lovendringer og planprosesser knytta til tiltak som krever fysiske inngrep i natur- og 
friluftslivsområder som næring, energi, samferdsel, osv. Naturvernutvalgets oppdrag er å 
vurdere høringer som kommer om det er saker som er spesielt viktige for TT. Utvalget gjør en 
vurdering av hva TT skal/trenger å mene noe om i de enkelte sakene og om sakene er i TTs 
interesse etter vedtekter og formål for TT.  
 
Naturvernutvalget har i 2019 hatt to møter, 4. april og 10. september. I tillegg var utvalget 
invitert til et møte i TTs styre 14. oktober. Utvalget har i hovedsak jobbet med utvalgets mandat 
og plassering i organisasjonen og spørsmål om vindkraft på land.  
 
Det siste knyttet seg til høringen om en nasjonal ramme for vindkraft som NVE gjennomførte i 
2019, på oppdrag fra Olje- og energidirektoratet. DNT viste et tydelig engasjement i denne 
høringen og utarbeidet bl.a. et eget Vindkrafthefte som utvalget satte seg inn i. 12. mai 
arrangerte DNT støttemarsjer over hele landet under mottoet Gå for naturen.  
 
Naturvernutvalget tok ansvar for en lokal markering sammen med Forum for natur og friluftsliv i 
Troms (FNF). Sammen med daglig leder for FNF, Christine Myrseth, stilte Rachel Jakhelln på 
morgensending på NRK Troms og snakket om vindkraft, DNT og markeringene mot vindkraft. 
Den lokale marsjen gikk til Lakstind, med et påfølgende møte på Brensholmen på Kvaløya. 
Naturvernutvalget gav også innspill til styret om Nasjonal ramme for vindkraft. I de fleste saker 
har TT hatt sammenfallende interesser med FNF, og vi har støttet oss til deres grundige 
saksforberedelser og uttalelser.  
 
Naturvernutvalget har i 2019 bestått av Margrethe Aanesen, Ivar Sæther og Rachel Jakhelln. 
Sistnevnte representerer TT i styret til Forum for natur og friluftsliv Troms(FNF), noe som bidrar 
til en god kobling mellom TT og FNF. Margrethe Aanesen gikk ut av Naturvernutvalget ved 
utgangen av 2019. 
 

Vennlig hilsen  
Margrethe Aanesen, Ivar Sæther og Rachel Jakhelln 
Naturvernutvalget, Troms Turlag. 
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Årsmelding for Senja Turlag 2019 

Styre og utvalg 

Styret 

Leder:        Alf Brustad 
Nestleder:    Svein Heitmann, valgt for 2019 
Kasserer:     Bodil Kjær Brones 
Sekretær:    Svein Heitmann 
Medlem:  Elly Kristiansen 

1 vara:          Torild Hanssen 
2 vara:      Astrid Johannessen 

Turutvalg 

Leder:          Siw Solbakken Løvaas 
Medlem:      Kåre Norum 
Medlem:      Trine Rydeng 

Løype- og Merkeutvalg 

Leder:          Jon Erik Johannessen 
Medlem:      Thor Olsen 
Medlem:      Arne Seppola 

Revisorer 
Leder: Ina Aanesland  
Det er ikke valgt revisor nr 2 for 2019, da styret ikke har funnet kandidat. 

Vara: Trine Rydeng 

Valgkomité 

Leder:        Inger Johnsen 
Medlem:    Inger Åse Godtliebsen 
Medlem:    Grete Simonsen 
 

Hyttetilsyn/ Senjabu 

Svein Heitmann er tilsyn på Troms Turlags hytte på Senja, Senjabu. 
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Oppsummering Senjabu 2019 

Besøk 

Følgende gir en oversikt over besøket på Senjabu i 2019: 

 Dagsbesøk Overnattinger 

Vinter 6 114 

Sommer 12 264 

 18 378 

Endringer vedrørende booking 

Nytt av året:   

• Dobbelt låsesystem, med nøkkel til sylinderlås ved døra.  I tillegg medbringes DNT-

nøkkel av den besøkende 

• Booking av senger.  Dette kommer ventelig i gang tidlig i 2020 

Aktiviteter 

• Rundvask høst 2018 (vinter), inkl. bytte av sengeklær, duker m.v. 
• Rundvask vår 2019 
• Beising av hytta, 2 strøk  
• Tømming av do 
• Veddugnad – transport med bil og pulk 
• Oppretting av bærende søyler under hytta og festing av disse.  
• Utskifting av ovnsdør, kopling til kokeapparat, og nytt batteri til solcellepanel 
• Montert dorull-holder og anti-bac på doet 
• Montert lys på utedo og uthus, som slår seg på automatisk 
• Tilsynsbesøk: > 10 
• Antall dugnadstimer: ca 80 

Arbeidsmål 2020 

• Veddugnad 

• Rundvask / tøybytte 

• Installasjon av nytt kokeapparat 

• Flytting av dør på sjå / utedo 

• Lage luker på baksida av doet for lettere adgang til tømming 

• Montere røykhatt til pipe 

• Reparasjon av uteplatting 

 
Til slutt: En spesiell takk til Bodil, Astrid, Ina og Torild for innsatsen ved beising og rundvask 
av hytta og uthus. 
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Medlemmer 

Laget har en stabil medlemsmasse. Ved årsskiftet 2019/ 2020 hadde laget 315 medlemmer.  
En liten oppgang fra i fjor da vi hadde 314. Medlemstallet varierer alltid en del, alt etter 
innbetalinger. Ifølge oversikt fra DNT er fordelingen slik:   

• Familie Hovedmedlem            18    

• Hovedmedlem    125   

• Student/ungd (19-26 år)       4   

• Honnør   (67 år->)     55    

• Livsvarig           1        

• Barn    (0-12 år)     23        

• Skole    (13-18 år)        2   

• Husstand          34    

• Familie/husstand                    53        

Senja Turlag får tilskudd på kr 50,- pr. stk av innbetalt medlemskontingent.  

 

Barnas Turlag   
I henhold til vedtektene rekrutterer Barnas Turlag selv medlemmer til styret, og konstituerer 
seg selv. 

Styret: Øivind Kringstad, leder. Espen Holen, Trine-Lise Fredriksen,  Jorunn Nygaard, Tor-
Erling Nygaard og Stine Henriksen-Schmid, Hege Håkedal. Delt ansvarsområde mellom 
styremedlemmene. 

Årsrapport: Barnas turlag Senja ser med takknemlighet tilbake på arrangementene og 
turene vi har gjennomført i 2019. De fleste turene har stått på programmet tidligere, mens 
noen er nye. Det har totalt sett vært et variert program og vi opplever at deltakerne har satt 
pris på de ulike arrangerte turene. Deltakelsen i Fem turer med Turbo har også vært relativ 
likt foregående år. Selv om dette er et arbeidskrevende tilbud er det kjekt å se at det får 
mange ut og at det er såpass fleksibelt som det er. Dessverre er noen turer avlyst. Vi har 
noen flere medlemmer i styret og dermed flere å fordele oppgavene på. Aktiviteten i laget 
styres naturligvis av vår kapasitet og lyst til å arrangere. 
  
Turer og aktiviteter i 2019, til sammen 294 + en del voksne deltakere på følgende turer: 

• 17/2.              Skileik på Trollvannet.                      100   deltakere 

• 17/3.              Hundekjøring Vesterfjell.                    30       « barn 

• 22-24/3.        Snøhuletur, Altevann.                          12      « 

•                        Kilpis – Signaldalen, Avlyst 

• 12/5.              Fjæratur, Refshamna.                          14      « 

• 13/6.             Turbosesongstart. Grasmyr.                  35     «  barn + voksne 

•                        Fugletur 1 Sørreisa. 

• 29/6.             Fugletur 2 Sørreisa                                9       « 

• 2-4/8.            Sandsvika, Torsken.                            23       « 

•                         Villmarkseventyret. Avlyst. 

• 31/8-1/9.      Natt i Naturen og Halsvarden.              15      « 

• 28/10.           Turbopremiering, Finnsnes.                   56      « + voksne 

• 28/12.           Romjulstur til Abborvatnet. Avlyst. 
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Styrets årsmelding 

Styremøter 
Da det ikke lyktes å finne nestleder til valg på årsmøtet, ble sekretær Svein Heitmann valgt til 
nestleder for 2019, samtidig som han fortsatte som sekretær. 

Av den grunn har 1. vara, Torild Hanssen møtt fast som styremedlem på styremøtene. I 
tillegg har 2. vara møtt. 

Det er avholdt 4 styremøter i perioden og behandlet 30 saker. I tillegg har styret hatt 
kommunikasjon gjennom e-post og telefon ved behov. 

Av saker som er behandlet er bl. a: 

• Strandrydding (jfr. Arbeidsplan for 2019), som vi dessverre ikke hadde kapasitet til å 
gjennomføre 

• Budsjettreguleringer  

• Senja Turlags representasjon i ulike fora 

• Tillitsmannssituasjonen i Senja Turlag 

• Innkjøp av truger etter tildelte midler fra Statskog 

• Førstehjelpskurs 

• Turlederkurs 

Turlederkurset ble arrangert  ?? med ? deltakere. 

Førstehjelpskurs 
Et lenge planlagt førstehjelpskurs ble avviklet 15.- 17. november, med teoridel 15. på Senja 
videregående skole i Finnfjordbotn, og kombinert teori og praksisdel 16. og 17. på hytta til 
LUPE på Refsnes.  Instruktør Reynir Grimmson ( Røde Kors) lærte oss 8 deltakerne mye om 
de vanligste situasjoner som vi som  turledere bør vite, og kan komme opp i. Totalt et 20 
timers kurs 

Takk til kjøkkengjengen for god mat.     

Medlemsmøte 
Høstens medlemsmøte ble arrangert på Senjastua  11. nov. med 20 frammøtte medlemmer. 
Leder orienterte innledningsvis om virksomheten i organisasjonen, herunder  60+ og Aktiv i 
100. Vinterturprogrammet ble presentert. 
Tema på årets medlemsmøte var Fugler i Naturen. Foredraget var ved Jann-Oskar Granheim.  
I løpet av ca. 1 time fikk vi et interessant innblikk i våre mest kjente fuglearter, fra fjell, skog, 
myr og sjø. Informativt og med et godt bildemateriale. 

Andre møter/ representasjoner  

• Leder og kasserer representerte Senja Turlag på årsmøtet i Troms Turlag 25. februar. 
Her deltok og Ina Aanesland og Karin Ann Eriksen. 

• Leder deltok på landsmøte i DNT i Lofoten uke 23 som delegat for TT. 

• Leder deltok på Nord-Norsk  Regionmøte i Hammerfest 20.-22. sept. Hammerfest 
Turlag, var arrangør av møtet, og det deltok ca 40 fra medlemsforeningene/ lagene i 
Nord Norge. 

• Leder deltar på styremøter i Midt Troms Friluftsråd med tale og forslagsrett. 

• Leder sitter som 1 vara i arbeidsutvalget i FNF (Forum for natur og friluftsliv) Troms.   

• Leder er valgt inn i naturvernutvalget i DNT med virkning fra nov. 2012. 
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• Som medlem i samarbeidsutvalget i Ånderdalen nasjonalpark har leder deltatt i 
diverse møter og informasjon vedr. aktivitet i parken, så som merkestrategi, 

     stier, ruter osv. 

• Leder har deltatt på møter og informasjon vedr. friluftsliv, arr av fylket, Statskog, 
m.fl. 

• Leder deltok på friluftslivskonferanse på Bardufosstun 20. nov,  arrangert av 
fylkeskommunen og FNF. Spesielt tema i år var læring i Friluft. 

 

Merkeutvalgets årsrapport 
Senja på langs løypa og Kjerkestien Bjorelvnes- Finnsnes 
Formelt har Senja Turlag inngått skriftlig avtale med Midt Troms Friluftsråd 
om merkeansvaret for løypa. 
Deler av «Senja på langs løypa» er endret og remerket.  Gjelder spesielt traseen Sør 
Kapervatnet til Istind.  Det ble gjort befaring på strekningen, og gammel merking ble fjernet. 
Nå gjenstår « sjekk» av andre deler av løypa. 

Årsmelding fra Seniorgruppa 60+ og Aktiv i 100 
Gruppa er ledet og administrert av: 
Ina Aanesland, Astrid Karin Johannessen, Karin-Ann Eriksen og Siw Kristin Solbakken Løvaas, 
Elly Kristiansen og Bodil Kjær Brones.  

Aktiv i 100 
Aktiv i 100 er et gratis lavterskeltilbud på dagtid, initiert av Den Norske Turistforening. 
Turistforeninga har i år bidratt økonomisk med 17.000 kr, som i sin helhet går til å dekke 
utgifter som påløper aktivitetene.  
 
Vinter 
For første gang inviterte vi til Aktiv i 100 vinter. Enkle turer i Finnfjordmarka, ca 4 km t/r fra 
den nye kirkegården, over Abborvatnet til lavvoen, hvor det bl.a ble servert bålkaffe og 
grillpølser. Sesongen startet 14. februar og gikk hver torsdag kl. 12 fram til midten av april, 
da ble isen på vatnet for utrygg.  
Gledelig mange deltok på disse turene, og alle ble « premiert» med hjemmelagede 
sitteunderlag.  
 
Det deltok 34 personer med til sammen 100 deltakelser på vinterturene. 
 
Sommer 
Sommerturene startet 06. juni med fjæratur til Hofsøya, og avsluttet 12. september med tur 
i Sollidalen mot Langnes. Etterpå ble det servert rømmegrøt og spekemat på låven hos Astrid 
Karin og Alf Johannessen. Bjørn Nitteberg kåserte om dalens historie og bosetting. Her 
deltok 55 personer, og arrangementet var et ledd i markeringa av den nasjonale Friluftlivets 
uke i samarnbeid med Forum for Natur og Friluftsliv.  
 
Alle programfestede turer gikk som planlagt bortsett fra 29. august. Den valgte vi å avlyste 
da "hovedlaget" arrangerte tur dagen før til samme tid på dagen, og følgelig samme 
målgruppe som Aktiv i 100. Slike kollisjoner må unngås for ettertiden.  
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Deltakerne på sommerturene som deltok på minimum 4 turer ble «premiert» med 
mobiltelefonposer.  Det deltok 86 personer med 286 deltakelser på sommerturene.  
  
For første gang arrangerte gruppa trugetur med hodelykt i måneskinn. Turen gikk onsdag 11. 
desember fra den nye kirkegården i Finnfjordbotn til et hyttetun ved Finnfjordvatnet. 9 
personer deltok, og deltakerne ble positivt overrasket over hvor lett og greit det var å gå 
med truger.  
 
Turledere Aktiv i 100  
Ina Aanesland, Karin- Ann Eriksen, Elly Kristiansen, Astrid Karin Johannessen, Siw Kristin 
Solbakken Løvaas, Bodil Kjær Brones, Arne Harald Seppola, Arne Lillegård og Wenche 
Johansen.  
 
Senior 60+ turer 
Gruppa arrangerte 4 turer med overnatting på Troms Turlags hytter. Hver tur gikk over 3 
dager, mandag, tirsdag, onsdag. 

1. Vintertur i mars til Altevass- og Gaskashytta med 13 deltakere inkl. 2 ledere 
2. Vårtur i juni til Dividalshytta med 15 deltakere inkl. 2 ledere 
3. Høsttur i august til Vuoma" med 13 deltakere inkl. 2 ledere 
4. Seinhøsttur i september til Stordalsstua med 7 deltakere inkl. 2 ledere 

Turledere på overnattingsturene 
Ina Aanesland, Karin- Ann Eriksen, Astrid Karin Johannessen, Bodil Kjær Brones og Knut 
Harald Røang. 
 
Andre gjøremål 

• 3-timers GPS kurs i april. Instruktør Steinar Løvaas  

• Turledersamling på Solhov i oktober i regi av Troms Turlag  

• Førstehjelpskurs på Refsnes i november. Instruktør Reynir Grimsson  

• 4 planleggingsmøter   

• Innkjøp av 5 par truger til utlån. Gave fra Statskogmillionen 

• Div saksbehandling pr. e-post og telefon  
 
Gruppa jobber godt sammen, men håper flere melder seg «til tjeneste». Vi trenger flere 
turledere for å  opprettholde,- og helst videreutvikle våre svært populære aktivitetstilbud. 
Det er potensiale til å gi mange spennende tilbud dersom vi blir flere til å lede aktivitetene. 
 
Vi takker alle som har bidratt til at turene har blitt trivelige og sosiale. 
Velkommen til ny og spennende sesong 2020. 
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Turutvalgets Årsrapport 
Vinter/sommersesongen 2019. 

Turutvalget har gjennomført 2 møter og flere telefon/mail møter. Vi har jobbet med å få til 

et turprogram med det som mål å få nye og ”gamle turdeltakere ut på tur. Det er 

gjennomført 2 vinterturer og 7 sommerturer. Antall deltagere varierer fra 3 til 13. Det vi ser 

er at deltagelse på enklere dagsturer er i betydelig tilbakegang fra noen år tilbake.  

Det kan være mange årsaker til det, - en grunn kan være at det etter hvert har blitt mange 

godt merke løyper, noe som er veldig positivt og som gjør at turfolk går alene eller i små 

grupper. Målet er å få opp aktiviteten, å få flere ut på tur og det fungerer jo.  

Toppturer er fortsatt populære, men det er utfordrende å finne litt ”nye” toppturer. Utfylling 

av Risikovurdering og turrapporter fungerer veldig godt. Turutvalget ønsker seg flere aktive 

turledere. Men de som stiller opp, gjør en super innsats for folkehelsen. 

For turutvalget 

Siw K. Solbakken Løvaas 

 

Styret vil takke alle som har bidratt til at Senja Turlag kan drive sin aktivitet. De frivillige er 
helt avgjørende for lagets virksomhet. 

Takken går også til våre samarbeidspartnere, Den norske turistforening, Troms Turlag, Lenvik 
kommune, Troms fylkeskommune, Statskog, Midt Troms Friluftsråd, Ånderdalen 
Nasjonalpark, Sparebank 1 NN, Intersport Finnsnes og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), 
for godt samarbeid og økonomisk støtte. 
 
 
 
 
________________________________________________________ ___________________ 
Alf Brustad ( styreleder)                                           Svein Heitmann (nestleder og sekretær)
       
            (sign)        (sign) 
 
___________________________________________________________________________ 
 Bodil Kjær Brones (kasserer)                                    Elly Kristiansen (styremedlem) 
                       (sign)                                                                           (sign) 
___________________________________________________________________________
______ 
  Astrid Johannessen (varamedlem)                          Torild Hanssen (varamedlem) 
 (sign)             (sign) 
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Balsfjord og omegn Turlag 

 
Årsmøte for 2019, 02.02.  kl 16.00 i Rådhuset, Storsteinnes 
 
Åpning leder 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Valg av møteleder og sekretær 
Valg av to til å underskrive protokollen 
Årsmelding for 2019 
Regnskap for 2019 
Arbeidsplan for 2019 
Budsjett for 2019 
Innkommende saker 
Valg 
                                                                                   
 

Storsteinnes, 10.01.20 
 
 
Styre og utvalg: 
 
Styret har bestått av:   

Natalia Nemytova, leder 
Bent Svinnung nestleder 
Lena Nordli, sekretær 

                        Leen Berger, kasserer 
Leif-Petter Lieng, styremedlem 

                                    
Vara til styret:        Dagfinn Landbakk 

Eivind Hemmingsen   
                            May-Britt Vangen                                     
 
Revisorer:   Knut Haugstad 
                     May-Ally Sundby 
Vara:            Halvor Lunde 
 
Valgkomite:                  
                     Renate Antonsen 

                 Roald Wikran 
                   Miriam Heimstad 
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Årsmelding for Balsfjord og omegn Turlag 2019 

    
10 på topp 2019: 
Denne sesongen hadde 10 på topp-folket i Balsfjord valget mellom 23 turmål:  
3 vinterruter, 4 vinter-/sommerruter og 15 sommerruter. 
 
80 barn og voksne klarte kravet, og fikk kruset med motiv fra Perstind under 
sesongavslutningen på Rådhuset på Storsteinnes 24. november.  
 
8 fikk medalje for å ha deltatt i 10 år, og 4 for å ha deltatt i 5 år. 
Tilbudet var gratis til alle. De som klarte kravet til premie betalte egenandel får å få årets 
kopp.  
Sein snøsmelting i fjellene skapt utfordringer med merkring av ruter. Noen ruter måtte 
merkes på nytt når gamle merker ble borte.  
  
Vi har ikke oversikt over totalt antall registrerte turer i 2019, i og med at toppbøkene ikke ble 
samlet inn ved sesongslutt. Men stikkprøver tilsier at antall besøk ligger omtrent på fjorårets 
nivå. 
 
 
Aktiv i 100: 
Det er en aktiv gågruppe på Storsteinnes med 23 deltagere. Gruppene består av pensjonister 
som går en tur i uka. Turene varer fra en til to timer og har ingen spesielle krav til fysisk form 
eller erfaring. Deltagere bestemmer selv turvarighet og hvor de skal gå. Gruppe bruker 
skogsveier og turstier i nærområdet. Det ble tilrettelagt enkelte turmål med bord og benker. 
Det legges ofte opp til sosialt samvær etter turene, som en kopp kaffe eller mat på kafe. 
Gruppa kommuniserer via telefon, sms og Facebook gruppe. Det er mye innsats fra frivillige 
som gjør at aktivitet  har økt i 2019. 

 

Barnas Turlag Balsfjord har egen årsmelding og egen økonomi. Gruppa har vært svært aktiv 
med diverse arrangement og turbo-turer for de minste. Se vedlegg. 
 
 
Styrets arbeid 
Det har i år vært avholdt 6 styremøter og behandlet 36 saker. 
 
Av saker som har vært til behandling kan nevnes: 
 

  
● Gjennomføring av 10 på topp 
● Planlegging og gjennomføring av fellesturer 
● Aktiv i 100 
● Merking av løyper 
● Hytte i Lakselvdal i samarbeid med Troms Turlag 
● Arbeidsplan 
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Vinter- og sommerturer: 
24.03.: Tur til ØILs lagshytte, 4 deltakere 
21.06.: Midnattsoltur til Fugltind, avlyst pga værforhold 
29.11.: Hodelykttur til Jagarberghaugen med  bålkaffe,  deltagere 5 
 
 
Aktiviteter: 
24.11.: Utdeling av årets Ti på topp premier 
 
Deltakelse på møter:   

● DNTs landsmøte 6.-9.juni i Svolvær. Natalia 
 

 
Balsfjord og omegn turlag takker  

 
● Balsfjord kommune for positiv respons på det arbeidet vi nedlegger for å aktivisere 

befolkningen i kommunen 
● Toppkontaktene for det viktige arbeidet med merking og tilrettelegging 
● Nye Troms for velviljen til å bringe budskapet vårt ut til befolkningen 
● Troms Turlag 
● Ishavskystens friluftsråd 
● Barnas Turlag Balsfjord 
● Gunnar Nilsen, Stig Åsnes for klopping av traseen til Fugeltind 
● Alle som kjører vinterløyper 
● Alle bedrifter i Balsfjord kommune som støttet oss med premier til Ti på Topp 

 
Hilsen styret ved Natalia, Bent, Leif-Petter, Lena, Leen, Eivind, May-Britt og Dagfinn. 
 
  Arbeidsplan for 2020 

1. Planlegge årets turer 
2. Arrangere/delta på kurs, konferanser og årsmøter 
3. Arrangere og promotere 10 på topp 
4. Videreføre Aktiv i 100 
5. Fortsatt arbeide med vandreløyper i Balsfjord, inklusive remerking 
6. Arrangere fellesturer  
7. Markedsføre laget og verve nye medlemmer 
8. Arrangere årsmøtet for 2020             
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Årsrapport Barnas Turlag Balsfjord 2019  

Barnas Turlag Balsfjord har vært gjennom sitt femte år etter oppstart. I løpet av året har vi 

hatt 7 turer felles. Vi hadde satt opp flere turer, men på grunn av været har vi måttet avlyst 

3 turer. Vi har i år hatt mest aktiviteter som er avhengig av betalt medlemskap for å være 

deltakende på tur. De turene som har vært åpen for alle og som tidligere har vært de som 

har hatt høyest deltakelse har vi sett en nedgang på antall som har vært med. Til sammen 

har vi samlet ca 242 deltagere mot 537 deltagere året før. Vi er fornøyde med at antall 

deltakere som ønsker å være med, og ser nedgangen opp mot de turene som vi har måttet 

avlyst.   

Turer som er gjennomført i løpet av 2019 er:  

- Bading 

- Turbotur, sopptur, overnattingstur, sherpatrappen, julebord mm  

- 5 turer med Turbo. I år har vi holdt et stabilt antall med 66 deltagere.  

Mesteparten av disse var superturboer med 10 turer og de andre hadde 

gjennomført 5 turer. Dette viser at lavterskelturer er veldig populært for de minste 

mellom 0-12 år og familiene.  

 

Samarbeidspratnere i 2019 er: 
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- Vi har hatt et samarbeid med Josefvatn idrettslag og O-Gruppen Storsteinnes,   

 men disse turene ble dessverre avlyst på grunn av været. Håper på videre 

 samarbeid i 2020. 

 

  

Arbeidsgruppen har i 2019 bestått av:  

Leder:   Siw-Laila Nilsen  

Nestleder:  Cathrine Edvardsen  

Sekretær:  Øyvind Karlsen  

Kasserer: Vibeke Jeanette Iversen  

Styremedlem:  Jeanette Ovesen Strand, Yngve Opgård og Jarle Hemmingsen.  

Vi har også jobbet med å rekruttere nye foreldre og turledere inn i gruppen for å beholde 

tilbudet med Barnas Turlag videre i Balsfjord. Siw-Laila kommer som å gi seg som leder fra 

2020 og håper det snart vil komme noen som kan overta denne rollen. 

 

Vi takker tilslutt vår inspirerende koordinator Mia Kanstad Kulseng for godt samarbeid.   

  

På vegne av Barnas Turlag Balsfjord  

Siw-Laila Nilsen / 06.01.2020  
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Årsrapport for Ungdommens Turlag Balsfjord 

Ungdommens Turlag Balsfjord startet opp i januar 2019 som nyopprettet turgruppe for barn og 

ungdom i alderen 10-15 år. 2019 skulle bli et prøveår slik at regnskap ble holdt felles med Barnas 

Turlag Balsfjord for å slippe mye organisering når en i utgangspunktet skulle prøve med et nytt tilbud.  

Vi var 3 foreldre som var med å starte opp Barnas Turlag Balsfjord som hadde fått store barn og som 

hadde vokst ut av dette tilbudet. Turprogrammet ble satt opp etter ungdommen sine egne ønsker og 

vi har hatt 8 turer fra i løpet av januar – oktober 2019. Det ble opprettet egen facebookgruppe samt 

ble turer annonsert på sherpa og i fjellvåken. 

 

Følgende turer har vært gjennom året: 

1. Klatring i Istindportalen med pizza etterpå. 

2. Bading på Moanbad med pizza etterpå 

3. Besøke Polarmuseet og se Amundsen filmen på kino. 

4. Skitur til Hilbærtsætra 14 km/tur retur med vafler og kaffe og brus 

5. Den planlagte helgeturen til Sommarøy i telt måtte dessverre avlyses på grunn av 

ekstremt mye nedbør. Her skulle vi få introkurs i kajakk med innleide instruktører og 

gå på topptur. Som erstatning for denne turen ble det ordnet med tur til Polarpark 

med pizza etterpå.  

6. Helgetur til Gappohytta med 2 overnattinger, dagstur til Paltsastua. 

7. Tur opp Sherpatrappa og Steinbøhytta med middag på fjellstua cafe og fjellheisen 

ned.  

8. Avslutningstur til Tromsøbadet. 

 

Til sammen 137 deltakere på turene. Turbeskrivelse, risikoanalyse, turrapport og deltakerliste er 

sendt inn til Troms Turlag.  Vi ser at på de turene som er fysisk utfordrende er det få som er med på 

turene. Vi hadde håpet å få med oss flere ungdommer på turene våre. Hva dette skyldes er vanskelig 

å gi konkret svar på. Men vi gjør oss noen tanker om at kanskje kan det skyldes at foreldrene må 

være med sine ungdommer på tur? Kanskje er det vanskelig å motivere ungdommene med å bort fra 

skjerm aktiviteter?  

Vi har uansett bestemt oss for å avslutte denne turgruppen med oss tre foreldre som turledere. Vi 

har prøvd å sjekke ut med flere foreldre om de har lyst til å drive gruppa videre, men har ikke lykkes 

med dette dessverre. 

Vi takker for bidrag 20.000 kr fra Balsfjord og Omegn Turlag til gruppa. Disse pengene er brukt til 

aktiviteter gjennom året som nevnt over. Vi fikk også kr 15000 i støtte fra Troms Fylke. Vi takker Mia 

Kanstad Kullseng som har hjulpet oss på veien i løpet av året.  

 

Vi takker for oss etter 5 år med aktiviteter for barn og ungdom. Vi har hatt mange flotte turer, truffet 

mange folk og fått mange minnerike opplevelser med barna våre i løpet av disse årene.  

 

Tine Stormo, Dag-Arne Stormo og Bente Anita Olsen 

28. oktober 2019 
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Årsmelding for Nord-Troms Turlag 2019 

Sammensetning av styret, komiteer og utvalg 

Årsmøte ble avviklet 6.mars, der følgende styre ble valgt. Leder og nestleder ble valgt på 

årsmøtet. Resten av styret ble konstituert på første styremøte.  

Styret: Bodil Båstad (leder)    
Heidi Arnesen (nestleder)  
Knut Skomedal (sekretær)   
Beate Norgaard Simonsen (kasserer)   
Ruth Samuelsen (styremedlem og turutvalgskontakt) 
Kristin Høidalen (1.vara)   
Johnny Mikkelsen (2.vara)   
Geir Lyngsmark (3.vara) 

  
Valgkomitè: Maryann Mikkelsen 
 Borghild Braastad 

 Hege Marvik 
  
Revisor: Maryann Mikkelsen 
  
Hyttetilsyn Nedrefoss: Johnny Mikkelsen 
  
Turutvalg: Karin Spirdal (leder) 

 Geir Lyngsmark 
 Herborg Ringstad 
 Ruth Samuelsen 
 Tor Hansen 

 
Medlemmer 

Som det framgår av diagrammet nedenfor, øker antall medlemmer i Nord-Troms Turlag 

forholdsvis jevnt. I fjor var økningen på 5,3 %. Med 220 betalende medlemmer, må vi si oss 

godt fornøyde, særlig med tanke på at mange av våre arrangementer er åpne for ikke-

medlemmer også. Vi vil allikevel fortsatt jobbe for å rekruttere flere medlemmer. 
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Hoveddelen av medlemmene våre er bosatt i Nordreisa, derfor er det naturlig at de fleste 

arrangementer foregår denne kommunen. Vi legger vekt på at det skal arrangeres turer i alle 

fire Nord-Troms kommuner i løpet av året.  

 

Styrets arbeid 

Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 26 saker. På grunn av at årsmøtet ble avviklet 

først i mars, kom det nyvalgte styret litt sent i gang.  

Mellom styremøtene foregår det kommunikasjon via e-post, Messenger eller telefon. Leder 

og nestleder har hatt flere samarbeidsmøter, som kan betraktes som et fungerende 

arbeidsutvalg. Dette har vært særdeles viktig siden leder ikke har tidligere erfaring fra 

organisasjonsarbeidet i DNT.  

 

Saker til styremøtene er delvis innspill fra styret, fra TT eller fra DNT sentralt. I tillegg får vi 

henvendelser fra ulike eksterne forbindelser som vi diskuterer i styret. Mye tid går til 

planlegging av aktiviteter og organisering av videre drift. Vi legger vekt på å informere styret 

om aktivitetene som foregår mellom møtene. Saksliste sendes ut minimum en uke før 

møtet. Både saksliste og referat sendes ut til styrets medlemmer og varamedlemmer. 

Varamedlemmer innkalles til styremøter bare dersom faste medlemmer melder forfall. 

NTT får tilsendt mange planer til høring. Vi setter pris på å at vi blir bedt om å komme med 

innspill. Det tar vi som et tillitstegn, men av kapasitetshensyn må vi henlegge flere 

forespørsler. Dette året har vi prioritert å jobbe med innspill til høringer til NVEs nasjonale 

ramme mot vindkraft og Friluftsområdekartlegging for Nordreisa kommune.  

 

Medlemsmøte 

NNT planla medlemsmøte i august, der Troms Turlag skulle representeres ved Arnulf Sørum 

og Lin Einarsdotter Olsen. Videre skulle samarbeidsprosjekt mellom Reisa Nasjonalpark og 
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Finland bli presentert samt planer for utbygging av Nedrefosshytta. På grunn av en uventet 

hendelse ble møtet utsatt til neste år.  

 

Andre møter/representasjon 

• Faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalpark 22. mai - Heidi Arnesen  

• DNTs landsmøte i Svolvær 6.- 9. juni - Bodil Bråstad 

• Møte med representanter for nasjonalparkstyret, TT ang. turiststien mellom Saraelv 
og Kautokeino 6.september - Heidi Arnesen og Bodil Bråstad 

• Regionsamling i Hammerfest 20. 22. september - Bodil Bråstad og Heidi Arnesen 

• Møte med TT og Alta og omegn Turlag i forbindelse med turiststien fra Saraelv til 
Kautokeino 21.september - Bodil Bråstad og Heidi Arnesen 

• Turledersamling på Lyngseidet 11.-13. oktober - Kristin Høidalen, Tor-Martin Nilsen, 
Sunniva Kråbøl, Tonje Edvardsen og Lill Hege Konst. 

• Møte om Nedrefoss med leder og daglig leder i TT, hytteutvalgsleder 16. oktober – 
Johnny Mikkelsen og Bodil Bråstad 

• Faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalpark 19. november - Heidi Arnesen og 
Bodil Bråstad 

• Workshop om framtidig reise- og friluftsliv Nordreisa kommune 25.november - Bodil 
Bråstad  
 

Turlederkurs 
NTT arrangerte turlederkurs 4.-6.oktober 
med Alf Brustad som kursholder. Våre 
nye turledere er Tor-Martin Nilsen, Birger 
Storaas, Lill-Hege Konst fra Nordreisa, 
Tonje Edvardsen fra Skjervøy og Yngve 
Dinesen fra Hammerfest Turistforening. 
Sunniva Kråbøl fra Oksfjord har fått 
godkjent sin tidligere utdanning og er 
blitt lagets første vinterturleder.  

 

Det er veldig viktig for vårt lag at vi har fått nye turledere. Det trengtes, for noen av de 

«gamle» turlederne har flytta ut av regionen og andre har slutta som turledere. Laget har 

definitivt behov for flere turledere, både for at de som er i drift ikke får for stor belastning og 

fordi det bra å få inn nye koster. Turlederne er nerven i vårt arbeid, som handler om å få folk 

flest ut i naturen. 

 

Turer 

Turutvalget har hatt to møter og har i samarbeid med turledere laget turprogram. I løpet av 

2019 har NTT hatt 18 ulike turtilbud, fra korte dagsturer til helgeturer både på ski og til fots. 

Tre av de annonserte turene ble avlyst. Overnatting i hengekøye måtte sløyfes på grunn av 

uvær, mens de andre to på grunn av liten oppslutning.  Vi var innstilte på å gjennomføre 
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Ordførertur i Nordreisa, men på grunn av en kommunikasjonssvikt gikk arrangementet til et 

annet lag. 

Noen av turene våre har lav deltakelse. Et tiltak for å øke oppslutningen, kan være å 

rekruttere folk ved å ta direkte kontakt med aktuelle deltakere. Vi kan være enda mer aktive 

på flere måter enn Facebook. I hovedsak er vi fornøyde med oppslutningen og vil satse på 

varierte og spennende nye turer neste år.  

 

Langturer: 

I 2019 hadde vi tilbud om to langturer, en vinter- og en sommertur. Vinterturen gikk på ski 

fra Saraelv til Nedrefoss ei helg i mars, med Tor Hansen og Marit Olsen som turledere. 

Sommerturen gikk over fire dager i begynnelsen av september fra Saraelv til Kilpisjärvi, 

under ledelse av Tor Hansen og Herborg Ringstad. Siden begge turene var fullbooket, er det 

et sikkert tegn på et populært tilbud. Det gjentar seg at de fleste deltakerne på langturene 

ikke kommer fra Nord-Troms.  

 

 

På tur over vidda mellom Saraelv og Kilpis  

Dagsturer: 

I mars gjennomførte Arve Keilen en skitur opp Nordmannvikdalen i Kåfjord.  Mens Herborg 

Ringstad og Ruth Samuelsen hadde skitur til Cilladalen i april.  

I oktober arrangerte vi to dagsturer. Den ene gikk rundt Olderdalsvannet i Kåfjord, ledet av 

Arve Keilen. Mens den andre turen var ledet av Ruth Samuelsen og gikk rundt øya Kågen i 

Skjervøy.   

 

Tematurer: 

NTT har arrangert ulike tematurer gjennom året. Den mest omfattende var to dagers fototur 

til Arnøya og Engenes i august, ledet av Trond Østvang og Heidi Arnesen. Også denne turen 

var fullbooket.   
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Andre turer med temainnhold har vært trekkfuglobservasjon på Spåkenes i mai og 

Kulturminnevandring fra Fallvik gård i Steinsvik i forbindelse med friluftslivets uke i 

september.  

 

Gourmetturen:  

Tradisjonen tro arrangerte NTT en overnattingstur til Kvænangsstuene utpå våren. I 2019 var 

det akkurat så vidt det gikk an å ta seg fram på ski den siste helga i april.  På denne turen er 

Geir Lyngsmark fast turleder og gourmet-sjef, og som navnet tilsier, er god mat viktig. 

 

Topptur: 

I september arrangerte NTT topptur til Storeste, som ligger 1024 meter over havet. Tolv 

deltakere gjorde at turen var fullbooket.  Turen ble ledet av Bodil Bråstad. 

 

 

Toppen nærmer seg og utsikten over blir bedre og bedre. Reisafjorden i bakgrunnen. 

 

Turer med Turtøtten:  

I november starta Turtøtten Annbjørg Evanger og Edny Karlsen med å arrangere en 

formiddagstur per måned. Tiltaket ser ut til å ha truffet godt. Både november- og 

desemberturen hadde 9 deltakere. Turer med Turtøtten fortsetter i 2020. 
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Med Turtøtten på desembertur. Her ved Torbjørnsplass på Truisku. 

 

Andre arrangementer: 

• Markering av motstand mot vindkraftutbygging - Gå for naturen - 12.mai. Vi var 

meget godt fornøyde med 19 deltakere i striregn. Det ble holdt appell og rundt bålet 

var det gode naturvernsamtaler i tillegg til kaffe og boller. Alle ordførere og mange 

andre lokalpolitikere fikk invitasjon til å delta, men det ga liten respons.   

• Påskefest på Kiilgården 17. april på Skjervøy.  Felles arrangement med Nord-Troms 

museum. 

• Dugnadshelg på Nedrefosshytta 14.-16. juni. I tillegg til vedarbeid ble alle vinduene 

oljet, utemøblene beiset, kjøkkengulvet malt og brannplater montert på vegg og i tak 

ved den nye kjøkkenovnen. Nedrefosshytta har også fått to hundebur på 

soverommet i gangen.  

• Innføringskurs i kart og kompass i forbindelse med Friluftslivets uke i september.  

• Samling for turledere, hyttetilsyn og styre på Arnøya 16.-17.november. Første del 

var fellestur, deretter en lang kursdag med gode diskusjoner. Dagen ble avsluttet 

med julebord for alle 13 deltakere. Et bra tiltak for kompetanseheving og sosialt 

samvær.  

NTT får en del forespørsler om å arrangere eller delta på ulike arrangementer som vi takker 

nei til av kapasitetshensyn. Det samme gjelder møter og kurs som foregår langt unna med 

lang reisevei. Kostnadsmessige hensyn gjør at vi ikke prioriterer å delta. Alt arbeidet i laget 

foregår på frivillig basis, både turledere og tillitsvalgte bruker av egen fritid for å tilrettelegge 

for eller ta andre med på tur. 
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Økonomi 

Årets inntekter kommer blant annet fra FNF i forbindelse med to arrangement som foregikk i 

Friluftslivets uke. Studieforbundet har tildelt midler til flere kurs som laget har arrangert, 

som for eksempel turlederkurset, fotokurset og samling for turledere. Videre har vi fått 

innvilget samfunnsløftemidler fra Sparebank1 Nord-Norge. På turer som varer mer enn en 

dag, betaler deltakerne 100 kroner i turavgift. I tillegg mottar vi kontingentandel på 50 

kroner per person fra Troms Turlag.   

De største utgiftspostene i år har vært deltakelse på landsmøte, regionsamling, turlederkurs 

og turledersamling på Lauksletta. Det betyr mye for motivasjon, kompetanseheving og 

nettverksbygning å kunne ta seg råd til slike aktiviteter. Det er også brukt penger på 

bevertning på ulike arrangement. 

 

Informasjon til medlemmer 

To ganger i året trykkes turprogrammet i Fjellvåken, ett for vår/sommer og ett for 

høst/vinter. Noen av turene kommer ikke med der, siden de er planlagt etter at Fjellvåken er 

trykt. Hovedmediet for å informere om turlaget vårt er uten tvil Facebook, hvor vi har 

nærmere 1000 følgere. Kommende arrangementer og turer legges inn i Sherpa og 

annonseres både på vår nettside og Facebookside.   

Framtid i Nord hadde en stor reportasje i forbindelse med Gå for naturen. Vi bør med fordel 

bruke lokalavisa mer.  

 

Takk 

Avslutningsvis vil styret først og fremst takke våre turledere for en kjempefin innsats. 

Vi vil også takke Alf Brustad for hans bidrag til å utdanne nye turledere, Mia Kulseng og Lin E. 

Olsen på turlagskontoret for viktig og godt samarbeid gjennom året.  

Nybo, Halti og PPT fortjener en takk for lån av lokaler. Det samme gjør tilsynet og 

dugnadsgjengen på Nedrefosshytta. Karin Spirdal skal ha takk for innsatsen i turutvalget og 

Ruth Samuelsen, som både har vært i turutvalget og i styret. 

 

På vegne av styret i Nord-Troms Turlag 

Bodil Bråstad, leder 
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Årsrapport Barnas Turlag Nordreisa 2019 

Dette var det tredje turåret for Barnas Turlag Nordreisa, og turlederne Ingunn Hansen, Maria 

Sandmo og Matilde Persen har stått for det meste som har skjedd. Turer som har vært 

gjennomført i 2019 er: 

• Tre inneklatringer i klatreveggen på Nord-Troms videregående skole 

• Hundekjøring i Reisadalen  

• Telttur til Steinsvikstranda og gårdsbesøk 

• Tur til Alta og Sarves klatrepark 

• Oppstartstur for 5 turer med Turbo 

• Lommelykttur på Kvennes 

• Premieutdeling for 5 turer med Turbo. 

• Stand med Turbo på den store Kinodagen. 

Til sammen ti aktiviteter med til sammen 115 deltakere og enda flere når man tar med det 

åpne arrangementet på kinoen. Imponerende med bare tre aktive turledere, som til 

gjengjeld samarbeider godt! Klatregruppa inviterte til lek i klatreveggen på starten av 2019, 

og vi håper få til mer klatring i 2020. Midler fra Troms Fylke og DNT/Frifond har dekket 

utgiftene til aktiviteter. 

I år var første året hvor det ble arrangert 5 turer med Turbo i Nordreisa, og det var artig med 

hele 20 Turboer og Superturboer. Vi hadde fellestur både i starten og avslutninga av 

turbosesongen – og premieutdelinga var en flott friluftsfest med glade og stolte unger. 

Kanskje blir det enda flere unger med i 2020. 

Vi fikk ikke på plass en lagringsplass for felles- og sikkerhetsutstyret som tilhører Barnas 

Turlag i 2019, og vil prioritere dette i 2020, slik at logistikken blir enklere for frivillige.  

En stor takk til alle som har vært med Barnas Turlag Nordreisa på tur i 2019.  

Matilde Persen, Ingunn Hansen 

og Maria Sandmo 

Arbeidsgruppa for Barnas Turlag 

Nordreisa 

Mia Kanstad Kulseng 

koordinator for Barnas Turlag i 

Troms Turlag 

17. januar 2020 
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Årsrapport Barnas Turlag Kåfjord 2019 

2019 er det første ordinære turåret for Barnas Turlag Kåfjord, etter at det ble startet på 

tampen av 2018. Initiativtaker er Henriette Såstad Henriksen, og enn så lenge er hun eneste 

turleder i Kåfjord. Derfor er det imponerende med hele 70 deltakere, fordelt på fire ulike 

arrangementer. 

Kom deg ut-dagen i februar, påskeeggjakt i eventyrskogen og premieutdeling for 5 turer med 

Turbo sto Henriette for helt alene. Aktivitetstur til Nordreisa med hundekjøring, fikk hun til 

sammen med Tania Lopez og den lokale Astma- og allergiforeningen. Midler fra Troms fylke 

og DNT/Frifond har dekket utgiftene til aktivitetene. 

I 2019 ble 5 turer med Turbo etablert i Kåfjord, med egne flotte kodeskilt på nordsamisk, 

kvensk og norsk. Også beachflagg med «Tuvrrahasmánát” og “Lasten vajeltamalaaki” er kjøpt 

og brukt.  

Under valg av turmål og utsetting av skilt for 5 turer med Turbo opplevde vi stort engasjemet 

på Facebook og folk var veldig på tilbudssiden. Ikke bare fikk opplegget gode ord og 

ubetingede ja fra grunneiere, også turfamilier tilbød seg hjelpe til med å sette ut kodeskilt. 

Kanskje kan dette engasjementet fanges bedre opp i 2020, for å verve nye frivillige til Barnas 

Turlag Kåfjord?  

Det er ei utfordring når kommunikasjon på Facebook 

til frivillige og potensielle deltakere går via 

turlagskontoret. Det er ønskelig med noen lokale som 

er engasjerte i Barnas Turlag, som kan dele og 

informere på Facebook – da har vi trua på enda 

større engasjement og oppslutning.  

Men det største målet for det kommende året er å få 

flere frivillige til å være med og ta initiativ til og 

ansvar for aktiviteter.  

Takk til alle som har vært med Barnas Turlag Kåfjord 

på tur i 2019! 

  

Henriette Såstad Henriksen  

Leder for arbeidsgruppa til Barnas Turlag Kåfjord 

Mia Kanstad Kulseng 

Koordinator for Barnas Turlag i Troms Turlag 

16. januar 2020 


