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1 Innledning 
Denne årsberetningen er utarbeidet av styret og Daglig leder (DL) i Harstad Turlag. 

Beretningen inneholder et avsnitt fra de fleste utvalgene i turlaget. Dette ser vi på som viktig 

da det er her aktivitetene i stor grad gjennomføres.  

 

Året 2020 har i stor grad vært preget av Covid-19. Dette har medført et annerledes år i 

turlaget, og DNT generelt. Stor innsats er lagt ned for å tilrettelegge hyttene og aktiviteter 

med smittevern for å gi et trygt tilbud til våre medlemmer og publikum. Et effektivt booking 

system, og stor innsats av våre frivillige gjorde at vi kunne gjennomføre dette på en forsvarlig 

måte. 

 

Tross i pandemien ble 2020 et aktivt år med flere gjennomførte byggeprosjekter. Den lille 

hytta på Haakonsbu ble totalrenovert og påbygd med tilsynsanneks. Ny bru ved Storvannet i 

Jonsheimen, klopping i Kongsvikdalen og stor dugnadsinnsats på Turlagshuset er viktige 

tiltak i 2020. Turlaget har også vært med å finansiere ny parkering i Kongsvikdalen. På høsten 

startet planarbeidet med mål om totalrenovering av Grønnkollhytta.  

 

Ikke overraskende har pandemien har innvirkning med reduserte besøkstall på våre hytter 

med ca. 42% i 2020.  

 

På slutten av året har det vært arbeidet med søknadsrunde og tilsetting av Tur- og 

aktivitetsleder for ungdom i en 50% treårig prosjektstilling. Asgeir Domaas Pedersen fra 

Harstad er engasjert fra 1. februar 2021.  

 

Styret har tross pandemien gjennomført alle møter.  Enten på Teams eller fysisk på 

Turlagshuset når situasjonen har tillatt dette. Planlagt regionsmøte her i Harstad og DNT 

landsmøte ble gjennomført digitalt. Styret har fortsatt arbeidet med å funksjonsinndele 

arbeidet til styremedlemmene. Noe som vil fortsette også i 2021. 

 

Stor takk til våre frivillige som har gjennomføre hele 69 turer og aktiviteter, ivaretatt våre 

hytter og anlegg på en utmerket måte og rustet viktige deler av vårt løypenett i 2020. 

Det er med stor grad av ydmykhet og respekt for all innsatsen folk har lagt ned i turlaget, at 

styret i Harstad Turlag legger frem årsmeldingen for 2020. 

 

 

Kristian Jakobsen 

Styreleder. 

 

2 Ansatte, tillitsvalgte og utvalg 
I dette avsnittet presenteres ansatte, tillitsvalgte og de ulike utvalgene i Harstad Turlag i 2020. 

 

2.1 Ansatte i Harstad Turlag i 2020 
 

Daglig leder 

Prosjektleder Haakonsbu 

Aktivitetsleder FTU 

Jørn Arild Thorvaldsen, 58 % stilling i 2020 

Kristian Jakobsen, 75 timer 

Anne-Grete Roulund, 100 timer 



 

 

 

 

 

 

2.2 Tillitsvalgte 
Harstad Turlag har i 2020 hatt følgende tillitsvalgte og oppnevnte utvalg/grupper: 

 

Styret 

Styreleder Kristian Jakobsen 2018 - 2022  

Nestleder Hanne Marit Kvitting 2019 - 2021  

Styremedlem Ståle Knutsen 2019 - 2021  

Styremedlem Linda Nilsen 2020 - 2022  

Styremedlem Fred Olsen 2020 - 2022  

Styremedlem Rannveig Kildal Ramtvedt 2020 - 2022  

Styremedlem Dulo Dizdarevic 2020 - 2021  

 

Revisorer 

Revisor Tove Beate Wigen  2020 – 2022  

Vara Randi Sunde 2019 – 2021  

 

Valgkomité 

Medlem Therese Tangen 2019 – 2021 

Medlem Nils Erik Bakke 2020 – 2023 

 

2.3 Utvalg 
Turutvalget 

Utvalgsleder Petra Parchat, 2020 – 2022  

Utvalgsmedlem Dag Jensen 2020 – 2022  

Utvalgsmedlem Siv Eilertsen 2020 – 2022  

Utvalgsmedlem Lina Leknes 2020 – 2022  

Utvalgsmedlem Hilde Markussen 2020 – 2022  

 

Løypeutvalget 

Medlem Asgeir Sulen Hovland 2018 – 2022  

Medlem Karl Wiktor Hind 2018 – 2022  

Medlem Ketil Stavdal 2018 – 2022  

Medlem Are Frønum 2019 – 2021  

Medlem Geir Jenssen 2019 – 2021  

 

Fjellsport 

Leder Tore Forthun 

Medlem Bjørn Forthun 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Anders Røkenes 

Fred Olsen 

Espen Minde Høst 
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Barnas Turlag Harstad 

Leder Rannveig Kildal Ramtvedt 

Utvalgsmedlem Siri Hofsø Hjellnes 

Utvalgsmedlem Therese Tangen 

Utvalgsmedlem Linda Motrøen Paulsen 

Utvalgsmedlem 

Utvalgsmedlem 

Utvalgsmedlem 

Utvalgsmedlem 

Utvalgsmedlem 

Gunn Elin Fedreheim 

Dagrun Weines 

Nanna Kathrine Edvardsen 

Asgeir Sulen Hovland 

Kristina Iren Kristiansen 

 

DNT Ung Harstad 

Leder Kjersti Gürgens Gjærum 

Nestleder Astrid Vaskinn 

Utvalgsmedlem Kristian Vaskinn 

Utvalgsmedlem Tobias Kleiven 

Utvalgsmedlem Julianne Stornes 

  

Natur- og Miljøvernutvalget 

Leder Øystein Normann  

Utvalgsmedlem Leif Skoglund 

Utvalgsmedlem Peter Midbøe 

 

Kommunikasjonsgruppa 

Leder Linda Nilsen 

Medlem Gunn Elin Fedreheim 

 

Hytteutvalg    

Leder Kristian Jakobsen 

Utvalgsmedlem Toril Pettersen 

Daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen 

 

Seniorgruppa 

Leder Bente Fotland 

Turleder Marianne Heggelund 

Turleder Harry Karlsen 

Turleder Kenneth Kjærsrud 

Turleder Hans Aronsen 

 



Tillitsvalgte som fratrer verv: 

Styremedlem Ståle Knutsen 

Styremedlem Dulo Dizdarevic 

Kommunikasjonsgruppa Therese Tangen 

Barnas Turlag Harstad Dagrun Weines 

Barnas Turlag Harstad Therese Tangen 

Natur- og Miljøvernutvalget Jens Kr. Hind 

Valgkomité Therese Tangen 

Valgkomité Morten Sund 

Tilsyn Bjørnhaugen Hennie Riise 

Tilsyn Bjørnhaugen Roger Riise 

Tilsyn Maistua Tore Edvinsen 

 

2.4 Hyttetilsyn 
Hyttetilsynene i turlaget gjør en solid jobb med å tilrettelegge hyttene for alle våre gjester.  

 

Turlagshuset 

 

 

 

Fossestua 

Jørn Arild Thorvaldsen 

Steinar Bakken 

Erlend Bergvoll Sørlie 

 

Mona Kristiansen 

  

Toralfsbu Gunnar Gjerde 

Bjarte Juliussen 

Ivar Bergan 

Hege Larssen Husteli 

Krister Andre Karlsen 

Ruth L. Langedal 

  

Bjørnhaugen Asgeir Sulen Hovland 

 Kristina Iren Kristiansen 

  

Haakonsbu Kristian Jakobsen 

Siv Eilertsen 

  

Maistua Hans Anton Uhre 

Trond Pedersen 

Linda Nilsen 

Ann-MereteThorvaldsen 

Randi Gotliebsen 

  

Skoddeberghytta Raymond Riise 

Stig Valter Tovås 

Torill Pettersen 

Elisabeth Balteskard 
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Blåvatnhytta Kjell Gustavsen 

Tore Kvendseth 

Ketil Stavdal 

Geir Olsen 

  

Grønnkollhytta Vebjørn Kleiving 

Øystein Stellander 

 

3 Virksomheten 
Vi vil her gjennomgå de ulike aspektene av virksomheten i Harstad Turlag i 2020. 

 

3.1 Turdeltakelse 
Turåret 2020 startet med flere korte og lengre turer. Noen på truger, noen på ski, og en 

helgetur på ski til Håkonsbu. 12. mars ble det bråstopp i all turaktivitet pga. pandemi og lock-

down. DNT sentralt kom ut med en smittevernplan i slutten av april. Den krevde noen 

tilpasninger i måten vi har brukt å arrangere turene på. Et krav var deltakerliste med 

kontaktopplysninger for smittesporing. Mange deltakere fulgte dette, men på hver eneste tur 

var det påmeldte som ikke møtte og folk som ikke var påmeldt. Samkjøring ble frarådet.  

 

I mai kom turaktiviteten i gang igjen. Usikkerheten blant turledere og medlemmene førte til 

lave deltakertall. De fleste turene ble ikke fulltegnet. Vi er stolte av å kunne tilby tirsdagsturer 

jevnt over hele sesongen fra medio mai og ut september. Det ble i 2020 gjennomført 13 

tirsdagsturer, 2 hytteturer og 11 dagsturer med til sammen 276 deltakere. Flere turer ble avlyst 

grunnet værforhold.  

 

En deltaker pådro seg en mindre skade på en av toppturene. Et hendelig uhell i bratt terreng. 

Deltakerne viste stor forståelse for smitteverntiltakene. Turledernes inntrykk er at deltakerne 

er lojale til tiltakene og at det er trygd å delta på fellesturer i regi av Harstad turlag. 

 

Gruppe Turer/ 

arrangementer 

Deltakere Dugnad (t) 

Barnas Turlag Harstad 12 705 220 

DNT Ung 12 546 456 

DNT Fjellsport 0 0 40 

Seniorgruppa 14 150 86 

Tirsdagsturer 13 128 109 

Fellesturer 13 148 192 

FTU 5 118 50 

Kafé på Maistua Avlyst i 2020  0 0 

Totalt 69 1795 1153 
Tabell 1: Oversikt over antall turer, deltakere og dugnadstimer i 2020 

Turutvalget har arbeidet systematisk med å tilrettelegge for god gjennomføring av 

arrangementer blant annet med en Turledermanual. Harstad Turlag retter en stor takk til alle 

turledere og turutvalget som gjør en utrolig viktig jobb for å skape turglede og la mange 

oppleve friluftslivet.  

 



3.2 Barnas Turlag Harstad 
I 2020 hadde Barnas Turlag om lag 700 deltakere på de 12 gjennomførte turene og 

aktivitetene. Året ble innledet med velkommen-til-sola-tur til Maistua, EvenTUR i januar og 

kom deg ut-dagen med godt besøkt arrangement i Kilbotn. Vi rakk også en overnattingstur til 

Bjørnhaugen i mars, før situasjonen ble snudd litt på hodet med Covid-19 og nedstenging av 

landet. Flere planlagte arrangementer ble derfor avlyst.  

 

For likevel å holde aktiviteten oppe og fortsatt inspirere til friluftsliv tok vi i bruk digitale 

løsninger. I påsken arrangerte vi «Turbos lekeland», med daglige utendørs aktiviteter og 

konkurranser, der deltakerne sendte inn bilder av at de deltok. Dette var populært, og 

deltagelsen var god. Tilsvarende arrangerte vi «Turbotoppen» gjennom sommeren; en slags 

barnas ti på topp, med turmål i ulik vanskelighetsgrad, digital registrering og premiering på 

slutten av sesongen. 

 

I juni ble det arrangert sykkel- og telttur på vakre Krøttøya/Meløyvær. Kom deg ut-dagen i 

september ble markert med orientering og vaffelservering i Folkeparken. Været til tross, 200 

deltok. Ellers ble det arrangert barnepadling i samarbeid med Harstad padleklubb, telttur til 

Forravatn og båltur til Svartvatnet. Vi avsluttet året med førjulstur i Folkeparken, der vi 

serverte grøt, saft og lussekatter – og selvfølgelig kom nissen i år også. 

  

Kiwi Medkila og Kiwi Gangsås er gode samarbeidspartnere og sponser mat og frukt til flere 

arrangementer. Kilkam har stilt opp med preparering av akebakken til KDU-dagen, og 

Harstad padleklubb stilte med imponerende flinke instruktører fra ungdomsgruppa si til 

padlekurset. Barnas Turlag opprettholder et populært, godt innarbeidet lavterskeltilbud til 

turlagets yngste medlemmer og barnefamilier. Det er hyggelig å registrere at nye krefter stiller 

opp og bidrar til aktiviteter og turer. 

 

3.3 DNT ung Harstad 
I 2020 prøvde ungdomsgruppa flere nye konsepter med ulike resultater. Gåturen i januar ble 

en suksess. Arrangementet knyttet til Kom Deg Ut dagen trakk mange deltagere, men utenfor 

DNT Ung sin aldersgruppe. Dette er derfor et arrangement vi holder på å utvikle videre for å 

gjøre arrangementet mer rettet mot ungdomsgruppa.  

 

UTE-kinoen var det største prosjektet i 2020 og ble en stor suksess hvor vi klarte å trekke 

ungdommer som ellers ikke har vært i kontakt med DNT Ung. Dette konseptet er noe vi 

samarbeider med Harstad kino og Aktiv Events om og noe vi ønsker å videreutvikle. 

 

Samlet er 12 aktiviteter og turer gjennomført i 2020, mens 9 aktiviteter er avlyst. 

Overnattingstur og dagsturene var middels vellykkede arrangementene. Her hadde vi opptil 

10 deltagere på turene og på hytteturen setter jo sengeplassene begrensninger for 

deltagerantallet. 

 

Det er all grunn til å være stolt over den flotte aktiviteten som gjennomføres i DNT Ung 

Harstad. Gruppen består av en liten, men stabil kjerne ungdommer som viser stort 

engasjement og kreativitet.  

 

3.4 DNT Fjellsport Harstad 
Fjellsportsgruppa startet 2020 med planlegging av to skredkurs og toppturfestival i Sillia.  

Dessverre gjorde pandemien at disse aktivitetene måtte avlyses i 2020. Det var på dette 

tidspunkt allerede lagt ned en god del arbeid i planlegging og forberedelser. Vi fikk i 2020 
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tildelt midler for snøskredforebyggende tiltak fra Troms og Finnmark fylkeskommune med kr 

145 000,- Disse midlene kan anvendes og rapporteres for i 2021. 

 

3.5 Seniorgruppa 
På grunn av pandemien kom Seniorgruppa ikke i gang med turer som planlagt før halvveis uti 

juni. Til tross for dette har gruppa hatt flere turer i 2020 enn tidligere, hele 14 stykker. Turene 

har vært lagt til mandag formiddag med oppstarting kl. 10:30. Vi har hatt 13 ulike turmål, og 

lengden har variert fra 5 til 12 km. Deltakerantallet har også variert fra 4 til 21 deltakere.  

 

Alle tematurer ble avlyst av hensyn til smittevern. Dette året har turene vært annonsert på 

turlagets hjemmeside, FB og via SMS til seniormedlemmer. 

 

3.6 Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) 
Harstad Turlag etablerte i 2019 en egen turgruppe for FTU.  Anne-Grete Roulund er engasjert 

for å støtte gruppen med forberedelser og gjennomføring av aktiviteter. Gruppen 

gjennomførte i 2020 fem aktiviteter for målgruppen som dessverre måtte avlyse flere turer 

grunnet pandemien. Etter hvert som tilbudet er blitt kjent har vi hatt et stabilt fremmøte, men 

fortsatt er det rom for å øke antall deltagere. I vår ble tre aktiviteter avlyst, men gruppen kom 

sterkere tilbake på sommeren.  Høydepunkter er båttur med Anna Rogde, besøk på Fabeløya 

og tur til Gressholmen. 

 

3.7 Natur- og miljøvernutvalget 
Utvalget har ikke hatt noen fellesmøter i løpet av 2020. Utvalget har representert turlaget i 

saker som er tatt til behandling i FNF. Det er gitt uttalelser til Harstad kommunes 

kommuneplan for idrett og friluftsliv. Utvalget følger utviklingen for planer knyttet til 

Steinavær. Dette er et svært viktig område, både for dyreliv og friluftsaktiviteter, og det vil 

sikkert komme opp som sak i løpet av 2021. Øystein Normann er vararepresentant til styret i 

FNF Troms. 

 

3.8 Kurs- og turlederutdanning 
Pandemien har medført at alle planlagte kurs i 2020 er blitt utsatt.  

 

3.9 Interne møter og arrangementer 
• Årsmøte ble avholdt 17. februar 2020 med 39 deltakere 

 

Etter 12. mars er medlemsmøter, kurs og samlinger innendørs i 2020 blitt avlyst.  

 

• I 2020 er det gjennomført 10 styremøter med 54 saksnummer. 

• Sankthansfeiring med rømmegrøt på Bjørnhaugen med 30 deltakere. 

• Tre større dugnadskvelder er gjennomført på Turlagshuset i juni 2020. Samlet deltok ca. 

35 stykker på disse tre dagene. 

• To dugnadshelger med klopping i Kongsvikdalen er gjennomført i september 2020. I 

tillegg ble det gjennomført to helger med dugnad knyttet til transport inn i Kongsvikdalen 

i mars og april. 

• Dugnader knyttet til ny bro ved Storvatnet i Johnsheimen. 

• Fem dugnadshelger i forbindelse med byggingen på Haakonsbu. 

 



3.10 Eksterne møter og arrangementer 
Alle reiser og kurs i regi av DNT er avlyst eller er gjennomført på elektronisk plattform. 

 

• Planlagt regionmøte Harstad ble gjennomført med redusert agenda på Teams. 

• Landsmøte i DNT ble gjennomført på elektronisk plattform. 

 

4 Medlemmer 
Harstad Turlag må i år innse at pandemien har gitt negative konsekvenser for 

medlemsutvikling. Dette gjelder for hele DNT med en samlet reduksjon på – 1,5%. Det 

offisielle medlemstallet fastsettes årlig 1. oktober. For 2020 er medlemsmassen i Harstad 

Turlag 1855 medlemmer, en nedgang med 55 (- 2,6 %) fra 2019. Styret ser ikke grunnlag for 

tiltak knyttet til medlemstallene, men at videreføring av gode hyttetilbud, turer og aktiviteter 

er grunnlag for videre vekst i 2021. 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1855 1910 1809 1 604 1 516 1 412 1 342 

Tabell 2: Medlemsutvikling i Harstad Turlag 2014-2020. 
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2017 66 718 43 168 9 92 67 230 211 

2018 101 737 49 188 10 87 71 238 328 

2019 110 827 55 205 12 63 47 249 342 

2020 120 770 51 215 12 63 40 227 357 
Tabell 3: Antall medlemmer i de ulike medlemskategoriene i perioden 2017 til 2020. 

4.1 Kontingent 
Harstad Turlags inntekter i 2020 fra kontingenten utgjør 609 026,- som er en liten økning fra 

året før. Økning i kontingentsatsene har kompensert for en liten nedgang i medlemsmassen. 

Utviklingen i kontingentsatser vises i Tabell 4. 

 
Medlemskategori 2021 2020 2019 2018 2017 

Hovedmedlem 650,- 590,- 580,- 550,- 530,- 

Ungdom (19-26 år. Født 1991 - 1998) 325,- 305,- 300,- 280,- 270,- 

Honnør (født 1950 eller tidligere) 540,- 485,- 475,- 430,- 410,- 

Husstand 390,- 385,- 380,- 270,- 260,- 

Barn (0-12 år. Født 2005 - 2017) 130,- 125,- 125,- 100,- 100,- 

Skoleungdom (13-18 år. Født 1999 - 2004) 200,- 185,- 180,- 170,- 165,- 

Familiemedlemskap 1200,- 1125,- 1100,- 1000,- 
 

Tabell 4: Utviklingen i kontingentsatser i Harstad Turlag i perioden 2016-2020. 

 

Årsmøtet i Harstad Turlag i 2020 ga tilslutning til å utjevne medlemskontingenten over en 

periode til DNTs anbefalte medlemspriser. Våre medlemspriser for 2021 vil fortsatt være 

lavere enn Troms Turlag og Narvik og Omegn Turistforening, men noe høyere enn Vesterålen 

Turlag og Lofoten Turlag.  
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5 Sti- og løypenett 
Løypeutvalgets fem medlemmer har også i 2020 hatt meget stor aktivitet og det er lagt ned en 

betydelig innsats i klopping, varding og merking av Harstad Turlags løyper. I tillegg har flere 

av våre øvrige medlemmer bidratt aktivt. Det er gjennomført tre møter i utvalget i tillegg til 

dugnadsaktiviteter.  

Den største jobben var klopping av ca. 2000 meter sti fra Storvannet syd mot Kongsvikdalen. 

Denne jobben alene har utløst 332 dugnadstimer. Frakt av materialer utgjør en stor del av 

dugnadsinnsatsen. Dette ble løst med støtte fra Norsk folkehjelp i Harstad og med bruk av 

helikopter. Den andre stor aktiviteten var ny bro i Jonsheimen. Her er det lagt ned ca. 130 

dugnadstimer i år. Det står respekt av innsatsen som er lagt ned i dette arbeidet.  

 

Ny bro over utløpet til 

Storvatnet i Jonsheimen er 

også et viktig bidrag til å 

gjøre løypenettet lettere 

fremkommelig.  

Det meste av arbeidet med 

denne ble utført utenfor 

Turlagshuset. Den 

prefabrikkerte broen ble 

deretter løftet på plass med 

helikopter og godt forankret. 

 

Harstad Turlag er i ferd med å 

åpne en ny sommerløype fra Haakonsbu via Vesterforsvatnan og Norddalen ned til 

Fiskefjorden. Vi venter på at Tjeldsund kommune skal avslutte sin saksbehandling for 

godkjenning av denne traseen.  

 

6 Hyttedriften 
6.1 Overordnet om hyttedriften 
Harstad Turlag har i 2020 lagt bak seg det andre hele driftsåret med hyttebooking. I desember 

2019 ble det tatt i bruk en ny nettløsning levert av Visbook. Funksjonaliteten i systemet er 

blitt bedre og slik vi er vant med fra sammenlignbare tilbydere i samfunnet. Løsningen har 

gitt oss muligheten til raskt å gjøre endringer, tilpasset endringer i pandemien. Ved 

overgangen til 2021 ble det innført booking på hyttenivå på alle hytter. 

 

Det er en overordnet målsetting at turlagets hytter skal være attraktive turmål og trivelige å 

komme til. 2020 har vært et år hvor smittevern og raske omstillinger har stått i fokus. Dette 

har vært en stor omlegging som har pågått i hele landet.  Det er ikke tillatt med dagbesøk på 

hyttene og alle besøk må reserveres på forhånd. Alle våre hytter var stengt for bruk fra 13. 

mars til 1. mai 2021.  Ved gjenåpning ble antall overnattingsplasser redusert for senere å bli 

omlagt fra sengebestilling til booking av hele hytter. God innsats fra hyttetilsyn og et 

funksjonelt bookingsystem som har gitt oss muligheten til raske endringer noe som har vært 

helt avgjørende for å løse utfordringer i 2020 knyttet til pandemien. 

 

På grunn av Pandemien har det vært en generell nedgang i antall overnattingsdøgn på ca. 

42%. 

 

Fra v: Jørn Thorvaldsen, Erlen Sørlie, Geir Jenssen og Are Frønum 



 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Bjørnhaugen 158 303 372 281 350 350 

Blåvatnhytta 50 112 123 105 120 145 

Fossestua 58 105 129 136 134 135 

Grønnkollen 0 6 40 40 155 360 

Haakonsbu 502 786 42 130 135 110 

Maistua 420 387 30 6 6 10 

Skoddeberghytta 228 500 399 157 178 180 

Toralfsbu 85 265 274 330 250 260 

Sum 1501 2464 1409 1197 1340 1570 

Tabell 5: Oversikt over antall overnattinger på hyttene i perioden 2015-2020. 

6.2 Priser for leie av hyttene  
Prisene for overnatting på Harstad Turlags hytter er uendret i 2020 for sengeplasser og på 

samme nivå som våre naboer. (se Tabell 6) 

 

Kategori Medlem Ikke medlem 

Voksen 200,- 400,- 

19-26 år 100,- 200,- 

13 - 18 år 0,- 200,- 

4-12 år 0,- 100,- 

0-3 år 0,- 0,- 

Maistua1 750,- 1500,- 

Grupper2 2000,- 2000,- 

 
  

Dagbesøk Medlem Ikke medlem 

Voksen 40,- 80,- 

19-26 år 25,- 50,- 

13-18 år 0,- 25,- 

4-12 år 0,- 25,- 

0-3 år 0,- 0,- 

Tabell 6: Oversikt over overnattingspriser på Harstad Turlags hytter i 2020. 

Pandemien skapte en ny situasjon hvor DNT ble nødt til å endre fra utleie av enkeltsenger til 

utleie av hele hytta. Dette medførte at ved utgangen av 2020 bare ble mulig å leie hele hytta. 

Styret i Harstad Turlag har fastsatt en ny prismodell for leie av hele hytter, se tabell 7.  

 

 
1 Maistua kan bookes på forhånd for eksklusiv bruk. Dette gir rett til å disponere hytta fra kl. 15:00 til 

påfølgende dag kl. 11:00. I dette tidsrommet har andre gjester ikke adgang til hytta. 
2 Med grupper forstås ideelle organisasjoner som driver med barne- og ungdomsarbeid samt skoleklasser fra 

grunnskole, videregående og folkehøgskoler. 
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Hytte (døgnsats) Ukedager medlem Helg medlem 

Bjørnhaugen 500,- 800,- 

Blåvatn (hovedhytta) 500,- 800,- 

Blåvatn (liten hytte) 400,- 600,- 

Fossestua 400,- 600,- 

Haakonsbu (hovedhytta) 600,- 1000,- 

Haakonsbu (liten hytte) 400,- 600,- 

Maistua 750,- 1000,- 

Skoddeberghytta 600,- 900,- 

Toralfsbu (hovedhytta) 500,- 800,- 

Toralfsbu (liten hytte) 400,- 600,- 

Ikke medlem betaler dobbel sats 

Tabell 7: Priser for døgnleie hytter 

 

7 Status for Turlagshuset og hyttene 
Avsnittet beskriver hva som er gjort i 2020 og status på de ulike hyttene i Turlaget. Styret er 

takknemlige for alle timene hyttetilsynene nedlegger på hyttene for at de skal fremstå 

innbydende for besøkende.   

 

7.1 Turlagshuset 
I Turlagshuset leies det ut to kontorer til Harstad og Omland Sportsfiskere. Det er startet 

utleie av et lagerrom i kjelleren til Norske Redningshunder. Inntekter for utleie til møter og 

arrangementer i 2020 er blitt kraftig redusert grunnet begrensinger knytet til pandemien. 

Utvendig ble det i 2020 gjennomført en større dugnad over tre dager med maling av kledning 

og vinduer. Turlagshuset fikk ny utvendig farge og det ble lagt ned en betydelig 

dugnadsinnsats fra turlagets medlemmer. Arbeidet med å ruste opp kjelleren er videreført i 

2020 hvor det er pusset opp ett nytt lagerrom og korridor. 

 

All intern bruk i regi av Harstad Turlag sine arrangementer er gratis. Satser for utleie til andre 

formål er i 2020 er endret og vises i Tabell 8. 

 

 Pris 

Turlagshuset «Teltet» døgn leie 2250,- 

Tillegg for leie av vask  1250,- 
Tabell 8: Oversikt over priser i forbindelse med utleie av Turlagshuset i 2020. 

 

7.2 Bjørnhaugen 
 

Hytta er turlagets eldste hytte fra 1962 og ble renovert i 2016. Hytten har vært driftet som 

normalt, med de tilpasninger som har vært nødvendig iht. Covid-19. Besøket gikk ned fra 303 

til 158 overnattingsdøgn. Det har vært nødvendig med forhåndsbooking av sengeplasser siden 

hytten åpnet i mai. Det ble arrangert tradisjonell Sankthansfeiring med gratis rømmegrøt til 

alle fremmøtte. Tidligere innkjøpt huskestativ er blitt montert. Hytta blir stort sett pent brukt 

av besøkende, og er fortsatt populær for bruk av skoleklasser. Hytten har mottatt ny flott 

vedovn i gave fra Norsk Varme som vil bli montert i 2021. Roger og Hennie Riise avsluttet i 



mai sitt tilsynsverv for hytten etter 10 år. Turlaget takker for en strålende innsats for 

Bjørnhaugen. I juni overtok Asgeir Sulen Hovland og Kristina Iren Kristiansen stafettpinnen 

som tilsyn og de ser frem til å utvikle hytta videre. 

                                                                                  

7.3 Fossestua 
Hytta har hatt normal drift med de tilpasninger til pandemien som til enhver tid har vært 

påkrevet. Det vil si at alt besøk har vært forhåndsbooket, og at smittevern utstyr har vært på 

plass. Besøkstallet har gått ned fra 105 til 58 overnattinger. Mest sannsynlig grunnet 

pandemien.  

På siste årsmøte ble det besluttet å starte prosessen med salg av hytta. Søknad til Kvæfjord 

kommune om omdisponering til privat fritidseiendom ble avslått. Hytta vil derfor driftes 

videre i turlagets eie som DNT turisthytte.  

Hytta er i brukbar stand, men det er behov for utvendig vedlikehold. Arbeid med å snekre 

ferdig plattinger utendørs gjenstår. Materialer til dette arbeidet er kommet på plass utenfor 

hytta. Vedlikehold av hytta vil starte i 2021. Hytta har mottatt ny vedovn i gave fra Norsk 

Varme som vil bli montert i 2021. I juni var turlaget så heldig å få Mona Kristiansen, som er 

bosatt i Austerfjorden, til å overta tilsynet med hytta. 

 

7.4 Haakonsbu 
Pandemien satte sitt preg på besøkstallene, også på Haakonsbu. Det ble registret 500 

overnattingsdøgn mot 800 året før. Byggetrinn 2 ble igangsatt i juli, hvor sikringshytta ble 

totalrenovert. Hytta fikk større og flere vinduer, 12v anlegg, nytt inventar, nytt tak, pipe og 

vedovn. Hytten ble også forlenget med påbygg av eget tilsynskvarter. 

Badstuhytta fikk også innlagt 12v belysning. Det ble etablert en egen redskapsbod i enden av 

vedskjulet. Hele byggeprosessen tok ca. 3 uker. Utover innleid arbeidshjelp, ble det igjen lagt 

ned et stort frivillig arbeide av våre medlemmer. Haakonsbu fremstår nå som et flott 

hytteanlegg, med svært gode fasiliteter til sine gjester.   

 

7.5 Toralfsbu 
Hytten har vært driftet som normalt, med de tilpasninger som har vært nødvendig iht. Covid-

19. Besøket gikk ned fra 265 til 82 overnattingsdøgn. Drift og vedlikehold har vært utført mot 

normalt. Ingen større prosjekter har vært gjennomført. Forslaget til nytt hytteanlegg har ikke 

vært mulig å realisere grunnet innsigelser fra reindriftsnæringa. Harstad Turlaget vil i løpet av 

året 2021 prøve å få til en alternativ løsning. 

 

7.6 Maistua 
Vi kan nå se tilbake på 2. driftsår siden Maistua ble renovert gjennom TV-serien «Eventyrlig 

oppussing» i 2018. Fortsatt bidrar serien til oppmerksomhet og tilreisende gjester fra store 

deler av landet. Besøkstallene på Maistua overgår fortsatt alle forventninger. Dog er det 

krevende å få oversikt over antall besøkende da vi stadig erfarer at gjester som 

forhåndsbestiller ofte glemmer å føre antall gjester i besøksprotokoll. Det er registrert 168 

døgn med reservasjoner av hytta i 2020. Anlegget er utleid de fleste helger hele året.   

Besøket i Doomen er et yndet turmål i seg selv og bidrar til mye trafikk opp til anlegget. 

Maistua er ikke åpen for dagbesøk. 

 

7.7 Blåvatnhytta 
2020 ble et rolig år også på Blåvatnhytta. Det ble registrert 50 overnattingsdøgn, mot 112 året 

før. Med enorme mengder snø, ble det skiføre ut juli. Tilsynene har gått med til å få på plass 
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smittevern, renhold, do tømming. Det er planer om å oppgradere møblementet, samt sikre / 

beskytte inngangsdøren bedre i 2021. 

 

7.8 Skoddeberghytta 
Det har vært et generelt høyt besøkstall siden hytta ble gjenåpnet etter renovering i 2017. 

Nedgangen i 2020 skyldes i all hovedsak pandemien.  

Panel i yttergang, som hadde fått skade som følge av varme og fukt fra badstuen, ble reparert 

høsten 2020. I løpet av sommeren ble det utført ytterligere rydding av skog nedenfor hytta. 

Siste rest av tømmer fra hogst i 2017 er båret opp og plassert ved hyttevegg for bedre tørking 

og skal kappes og kløyves sommeren 2021. Det har vært utført maling av dører og listverk i 

yttergang og på verandadør.  

Ordinære tilsyn, renhold, sengetøy og påfyll av forbruksvarer har vært utført kontinuerlig 

gjennom året. En større rengjøring av vegger i kjøkken/stue utført høsten 2020. Badstue og 

do-løsning har fungert godt. På grunn av bytte av tjenesteleverandør ble det av ikke utført 

tømming av do i 2020. Veggventil ble montert på WC for å redusere luktproblemer. 

12V anlegget fungerer ikke optimalt, og vil derfor bli oppgradert i 2021. I mai ble det kjøpt 60 

sekker (2400 liter) ved. I desember ble ytterligere 2000 liter kjøpt. Generelt noe mangelfull 

rengjøring av gjester etter besøk. Gode tilbakemelding fra gjester i hytteboken. 

 

7.9 Grønnkollhytta 
 

Hytta har vært stengt også i 

2020 grunnet fyringsforbud 

og påbegynt vedlikehold.  

 

Forprosjekt for renovering av 

er startet. Det er søkt om 

byggetillatelse, spillemidler, 

og øvrig finansiering for en 

total renovering av hytta med 

mulig oppstart i 2021.  

 

Forprosjektet er godt i gang. 

Prosjektleder er Hanne Marit 

Kvitting og Vidar Molvær. 

 

8 Dugnadsinnsatsen i 2020 
Antall dugnadstimer er registrert i etterkant av arbeidet og er basert på innrapporterte data for 

turrapporter og for de aktiviteter som er gjennomført i 2020. Samlet er det styrets vurdering at 

Plantegning byggesøknad Grønnkollen 



Harstad Turlag har gjennomført 5434 dugnadstimer. Samlet sett er det en imponerende 

dugnadsinnsats som våre tillitsvalgte og medlemmer bidrar til. 

  
2020 2019 2018 

Styret 520 790 648 

Fellesturer inklusiv tirsdagsturer 426 474 750 

Løypeutvalget 522 315 288 

Natur- og miljøvernkomiteen 30 30 140 

Barnas Turlag Harstad 237 250 250 

DNT ung Harstad 516 511 300 

DNT fjellsport Harstad 150 300 300 

FTU  87 107 - 

Kommunikasjonsgruppa 100 200 250 

Hytter 2760 2330 5316 

Seniorgruppa 86 153 150 

Sum 5434 5460 8412 
Tabell 9: Antall dugnadstimer i Harstad Turlag i 2018 og 2020. 

Dugnadsaktiviteten tilknyttet de ulike hyttene vises i 10. 

 

 2020 2019 2018 2017 

Bjørnhaugen 95 115 160 145 

Toralfsbu 251 228 220 125 

Haakonsbu 1604 1032 3552 48 

Fossestua 71 65 62 144 

Blåvatn 110 250 182 40 

Skoddeberg 202 225 230 1006 

Maistua 250 230 760 10 

Grønnkollen 22 55 40 40 

Turlagshuset 155 130 110 145 

Sum 2760 2330 5316 1703 
Tabell 10: Antall dugnadstimer tilknyttet de ulike hyttene i perioden 2017-2020. 

9 Økonomi 
Regnskapet for 2020 viser at Harstad Turlag har en stabil og sunn økonomi. Resultatet viser et 

pent overskudd på kr. 227 204.  Resultatet er noe lavere enn i 2019 som dels skyldes at det er 

avsatt kr. 300 000 i utsatte vedlikehold på hytter i 2021. Årsaken er usikkerhet knyttet til 

pandemien hvor vi i 2020 har vært noe mer forsiktig med større planlagte vedlikehold på våre 

hytter og har derfor valgt å binde disse kostnadene for kommende regnskapsår. Vi har i 2020 

hatt mindre besøk og reduserte inntekter på våre hytter, men dette er blitt kompensert 

gjennom statlige tilskuddsordninger med kr 172 000 i 2020. 

 

Dugnadsinnsatsen er en avgjørende faktor i verdiskapningen i turlaget. Både med tanke på 

kapasitet til å gjennomføre aktiviteter, tilsyn og drift, men også som en viktig økonomisk 

andel ved støtte til prosjekter.  

 

Av den mottatte arven fra 2016, er det ikke benyttet midler i 2020. Harstad Turlag har tilsagn 

om Spillemidler og tildelinger knyttet til byggeprosjekt på Haakonsbu sikringshytte og 

tilsynsanneks med ca. 1 mill. kr. Prosjektregnskap gjøre opp i 2021. 
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Inntekter fra forskjellige fond og stiftelser utgjør en svært viktig del av inntektsgrunnlaget for 

Harstad Turlag. Disse midlene er helt avgjørende for å opprettholde et såpass stort 

aktivitetsnivå i turlaget. Tabell 11 viser oversikt over de viktigste utbetalinger og tilsagn om 

midler i 2020. Noe av dette kommer til utbetaling i 2021.  

 

Søknad til Tiltak Status Tildeling 

DNT Turlederkurs for ungdom Tilsagn 10 000 

DNT Dagskredkurs ungdom Tilsagn 10 000 

TFFK Snøskredforebygging Utbetalt 145 000 

DNT Aktiv i 100 Utbetalt 15 000 

TFFK Friluftstiltak ungdom Utbetalt 35 000 

TFFK Friluftstiltak FTU Utbetalt 30 000 

TFFK Friluftstiltak BTH Utbetalt 25 000 

TFFK Storvannet-Kongsvikdalen klopping Utbetalt 80 000 

DNT DNT Tilrettelagt Utbetalt 35 000 

DNT  KDU feb. 2021 Tilsagn 12 000 

Sum     397 000 
Tabell 11: Innvilgede søknader om økonomisk støtte i 2020. 

 

Inntekter for overnatting og utleie viser en nedgang fra året før og er en naturlig konsekvens 

av tiltak knyttet til pandemien. Vi ser likevel at tilbudet på Maistua fortsatt er populært.  

  
2020 2019 2018 2017 

Bjørnhaugen 40 706 62 668 32 507 34 375 

Toralfsbu 25 407 29 306 18 923 39 841 

Haakonsbu 63 508 132 124 6 245 10 214 

Fossestua 12 501 15 181 4 935 7 221 

Blåvatn 10 734 11 202 10 224 12 274 

Skoddeberg 51 489 59 434 31 920 15 471 

Maistua 232 715 245 304 103 543 87 739 

Grønnkollen 0 1 200 400 1 364 

Turlagshuset 58650 91 806 58 849 47 318 

Sum 495 709 648 225 267 546 255 817 

Tabell 12: Oversikt over inntekter på hyttene i Harstad Turlag i perioden 2017-2020. 

Harstad Turlag er inne i sitt tredje driftsår med BDO som regnskapsfører. Årsregnskapet for 

2020 er levert av BDO. All fakturahåndtering utføres elektronisk og bilag lagres med 

tilhørende kommentarer for senere kontroll og rapportering. Systemene gir mulighet for å 

hente ut prosjektregnskap knyttet til aktiviteter som gjennomføres. 

 

Styret mener å utøve en nøktern drift som ivaretar lagets verdier og forpliktelser. Det er god 

sammenheng mellom de forpliktelser som inngås og finansiering. Økonomien gir stor 

handlefrihet for turlaget i kommende år. 

 

Hyttene, inkludert innbo, anneks og uthus, er fullverdiforsikret i Gjensidige. 

Forsikringsavtalene ble etablert i 2019. Gjensidige er hovedsamarbeidspartner med DNT.  

 



10 Avslutning 
Slik denne årsmeldingen viser har 2020 vært nok et godt år for Harstad Turlag både med 

tanke på aktiviteter og økonomi. Styrets mål er at Harstad Turlag skal være en attraktiv og 

troverdig forening for medlemmene, øvrig publikum og våre samarbeidspartnere. Hele 

grunnlaget i vårt virke hviler på ønsket om å yte felles dugnadsinnsats for å nå de mål vi setter 

oss.  Harstad Turlag har mange frivillige som nedlegger en solid innsats i turlaget. Det er 

likevel behov for flere dugnadshender, og styret vil opprettholde fokus på dette også i 2021. 

Det er sosialt med dugnadsarbeide, og styret ønsker alle som vil bidra hjertelig velkommen 

med på laget.  

Styret og ledelsen retter en stor og hjertelig takk til alle frivillige, tillitsvalgte og 

dugnadsdeltakere for en svært god innsats i 2020. Det at styret kan presentere en positiv 

årsmelding skyldes den frivillige innsats gjennom året. Styret vil takke daglig leder som har 

styrt Harstad turlag stødig gjennom en utfordrende periode med mye omstruktureringer og 

rapporteringsarbeid grunnet pandemien. Harstad turlag satser friskt videre med ansettelse av 

Tur- og aktivitetsleder for DNT ung. Det vil bidrar til ett hyggelig kollegialt kontorfellesskap 

på Turlagshuset.  

 

 

 

Harstad 23.02.2020 

 

 

 

 

………………………… 

Hanne Marit Kvitting 

Nestleder 

 

 

………………………… 

Ståle Knutsen 

Styremedlem 

 

 

………………………… 

Rannveig Kildal Ramtvedt 

Styremedlem 

 

 

………………………… 

Dulo Dizdarevic 

styremedlem 

 

 

………………………… 

Linda Nilsen 

Styremedlem 

 

 

………………………… 

Fred Olsen 

Styremedlem 

  

 

………………………… 

Kristian Jakobsen 

Styreleder 

 

 

 

………………………… 

Jørn Arild Thorvaldsen 

Daglig leder 

  

 

 

 

 

 

 


