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Kontingentsatser 2016:
Familiemedlemskap ............................................. kr 1150,-
Hovedmedlem ......................................................Kr. 640,-
Ungdom (19–26 år. Født 1989–1996) .................. Kr. 330,-
Honnørmedlem (Født 1948 eller tidligere) ........... Kr. 495,-
Livsvarig medlem (25 ganger hovedmedlem) .... Kr. 15 250,-
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Haugesund turistforening er i 
år 90 år, og vi har hatt et aktivt 
år i friluftslivets år. et bevis på at 
det går godt for Ht er at vi i har 
hatt en medlemsvekst på 6,6 % 
i år, mens landsgjennomsnittet 
var på 4,8 %. tar vi med 177 
familiemedlemmer som tegnet 
seg under friluftslivets dag i 
djupadalen, men som først blir 
registrert som medlemmer i 
2016, har vi blitt mer enn 
6000 medlemmer. 

Veldig gledelig er det at vi i år har fått 
hele 80 nye ungdomsmedlemmer, en øk-
ning på hele 10,4%. Totalt har vi 846 
ungdomsmedlemmer.  Dette betyr at til-
budet og arbeidet for barn, unge og eldre 
drives bra i foreningen. Ca. 200 tillitsvalgte 
og de fem ansatte i administrasjonen gjør 
en fantastisk innsats.

Turistforeningen er basert på frivil-
lig arbeid og dugnad. Vi har dyktige 
folk i administrasjonen, men uten de 
tillitsvalgte og øvrige frivillige ville vi 
ikke kunnet drive foreningen på dagens 
nivå. Som for eksempel hyttetilsyn og 
vedlikehold, merking av sti og varder, 
turledere, turprogram, naturvern, Bar-
nas Turlag, ungdomsgruppa, folkehelse, 
fjellsport, seniorene, arrangementer, 
HT-Nytt, innstillingskomite og Etne og 
Sauda Turlag og andre tillitsverv. Ønsker 
en å være med på dugnader i foreningen 
er det bare å ta kontakt med administra-
sjonen på Bytunet eller oss som sitter i 
styret.

Gledelig er det også at Olalia Fjell-
stove har hatt store besøkstall, ikke bare i 
skisesongen, men også resten av året. 
Kjekt å oppleve at Olalia igjen er blitt det 
store utfartsstedet for friluftslivet i Nord 
Rogaland og Sunnhordland.

Haugesund på langs « Årets fineste 
søndagstur 7 topper fra nord til sør « ble 
en stor suksess med mer enn 900 på-
meldte deltagere. Vi håper på enda flere 
deltagere på søndag den 24. april neste 
år. Drømmen er at Haugesund på langs 

vil bli årets fineste søndagstur for store 
deler av befolkningen i årene framover.

2015 har vært Friluftslivets år «nå er 
det din tur». 13. januar inviterte HT be-
folkningen til frokost, forskjellige tur-
arrangementer, nattkino under åpen 
himmel og overnatting i skogen i Djupa-
dalen. Under Friluftslivets dag var alle 
partiene i Haugesund med og diskuterte 
grønn grense og hva vi vil med de fantas-
tiske Byheiene. Kjekt å høre at de fleste 
partiene ønsker å ta vare på Byheiene. 
Politikerne lovet at det ville bli opprettet 
en marka-grense i nærmeste framtid.

For noen uker siden var jeg turleder 
en onsdagskveld til Tømmerhammar. 
Dette er en av de 10 nærturene HT opp-
rettet i fjor. Fra Årabrot til Tømmerham-
mar gikk der ingen sti da HT for et år 
siden satte opp merker og skilt. I løpet av 
et år er det en markert sti som følger 
merkene og skiltene. Dette er et godt 
eksempel på at våre nærturer er blitt 
veldig populære. 

Den nye Haugalandsveggen er blitt et 
praktbygg i idrettsparken ved Turnhallen 
i Haugesund. Sist jeg var innom var der 
blant annet fire personer som hadde reist 
helt fra Odda for å klatre i Norges flotteste  

klatrehall. Vi eier halvparten av hallen 
sammen med Klatrelaget. Klatrelaget vil 
være den foreningen som vil drifte hallen. 
Kjekt å se at det er mange, store som små, 
som bruker hallen.

ønsker alle  
lesere lykke til  
Med flOtte  
natUrOpplevelser 
på våre tUrer  
Og Hytter  
i 2016.

Foto: Per Sigurd Velde
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MedleMMene strøMMer  
på – freMdeles 
ved inngangen til 2016 passerer Haugesund turistforening 6000 medlemmer! økningen i år er 
på 363 nye medlemmer, 6,6%, noe som fremdeles er godt over landsgjennomsnittet. Og det er 
barn og unge som står for den største økningen.

- De typiske nye medlemmene er familier 
med barn, sier daglig leder Rolf Svend-
sen. – Barnas Turlag er fremdeles i god 

vekst, og lavterskeltilbud og aktiviteter 
for nybegynnere er in. Vi ser også en 
trend med at besteforeldre gir medlem-
skap til barnebarna og betaler i alle fall 
opp til ungene er 12 år, sier Svendsen. – 
Vi har imidlertid også voksne som kom-
mer innom og melder seg inn over disken, 
supplerer Rolf Erik Svanberg, som sitter i 
ekspedisjonen i HT-huset på Bytunet. – 
Flere har tenkt på dette en stund og be-
stemmer seg gjerne for å bli mer aktive 
når de går ut av arbeidslivet. 

Under Friluftslivets dag i Djupadalen 
ble det rekruttert 188 nye medlemmer, 
og en del av disse var knyttet til familie-
medlemsskapet som ble lansert samme 
dag. Det gir én pris for hele familien.

De fleste som melder seg inn gir inn-
trykk av å kjenne til foreningen og forde-
lene medlemskapet gir. – Vi får få spørs-
mål om medlemskapet, mange kjenner 
godt til foreningen enten fra sin egen 
oppvekst eller at de har prøvd ut enkelte 
tilbud og hytter før de melder seg inn, 
sier Svanberg. 

- Mange har et ønske og en drøm 
om en mer aktiv tilværelse, sier Rolf 
Svendsen. – De husker gjerne at de var 
mye på tur da de var yngre og ønsker å 
få egne unger eller barnebarn til gå mer 
på tur. Andelen på fellestur er nedad-
gående, så dette er folk som klarer seg 
selv og som gjerne vil benyttet hyttene 
våre i større grad.

Antall overnattinger på egne hytter 
har i de siste ti-femten årene økt betyde-
lig. Tidligere gikk gjerne overnattings-
turer til områder som lenger borte, Har-
dangervidda eller Ryfylkeheiene, men 
nå er Haugesund Turistforenings egne 
hytter i Etnefjellene langt mer brukt. 
– Jeg tror at de nye hyttene har svært 
mye å si og mye av æren for økningen 
i medlemsmassen de senere årene, sier 
Svendsen. – Standarden er høy, det er 
god plass, moderne og rent. Det betyr 
mye, særlig for nykommere. Dessuten er 
mange hytter relativt enkle å nå, de lig-
ger såpass nærme at det er en greit tur 
for barnefamilier. Det ser vi særlig på 

Tekst : arild Bjordal

Under Friluftslivets dag laget speiderne hen-
gebro over til holmen i Eivindsvatnet.

Ziplinen hadde lang kø også i år. Mange meldte seg inn i HT under Frifluftslivets dag i september.

4     Ht-nytt  2-2015

MedleMsøkning



HYTTeNe er vikTigsT
- vi har ikke egen hytte, men gjennom turistforeningen 
får vi tilgang til en haug med egne hytter, sier Hege 
og Bjarne Martinsen. de har meldt inn hele familien 
i Haugesund turistforening, og representere flere av 
de viktigste tendensene ved nye medlemmer.

Hege og Bjarne Martinsen er ikke nye 
medlemmer av foreningen, begge har 
vært medlemmer i mange år, lenge før 
de ble småbarnsforeldre. Nå har de to 
småtroll, Adam på fem og Helene på tre, 
og i høst ble også disse en del av med-
lemstallet. – Vi var mer aktive før, da vi 
var studenter, gikk litt fra hytte til hytte, 
men de siste årene har vi vel mest vært 
støttemedlemmer. Fram til nå har vi også 
følt at ungene har vært for små til å dra 
med på hyttetur, men i høst har vi vært 
på to hytter, forteller Hege. – Vi var på 
Løkjelsvatn tidlig i høst og på Utsira litt 
senere, det var veldig flotte hytter, skry-
ter hun. Som medlemmer får de rabatt 

på overnattinger på hyt-
tene, og det skal ikke 
mange netter til før 
medlemskapet har be-
talt seg.

Familien Martin-
sen har vært på et par 
fellesturer med Bar-
nas Turlag, til Straumøy gård og i Djupa-
dalen, men den delen av foreningens 
arbeid er ikke det viktigste. – Vi har vært 
medlem i så mange år fordi vi synes arbei-
det som blir lagt ned er verdt å støtte, sier 
Bjarne. – Hyttene er selvsagt viktige, men 
det er også alt som blir gjort av tilretteleg-
ging, merking av stier, bygge broer, legge 

stokker og planker, bygge varder, fortset-
ter han. – Det er en fin ting å være med-
lem, og vi vil gjerne at barna våre også skal 
være det.

Det er også dette som er grunnen 
til at de nå har meldt barna inn. – Fel-
lesturer er ikke det viktigste for oss. 
Vi har nok heller ikke fulgt godt nok 
med på tilbudet i turprogrammet, vi 
går våre egne turer når vi har tid og 
lyst, forteller Bjarne. 

- Adam og Helene er heldigvis lette 
å få med seg ut, de synes det er topp å 
være på tur. Dessuten er vi veldig hel-
dige som har natur og turmuligheter 
så nærme, det er ganske spesielt for 
Hauge sund, sier paret. De er samstemte 
om at lysten til å dra mer på tur er stor 
og at mulighetene er mange.

Blomstølen , men også Løkjelsvatnhytta 
og til dels den nye Sandvasshytta.

Men selv om stadig flere melder seg 
inn, betyr ikke det at økningen trenger å 
flate ut. – Vi har fremdeles et stort poten-
siale, mange av de som overnatter på hyt-

tene er for eksempel ikke medlemmer. 
Det samme gjelder for over halvparten av 
de som deltok på Friluftslivets dag, fortel-
ler Rolf Svendsen. – Men vi har en jobb å 
gjøre i forhold til å bli flinkere til å ta vare 
på de nye. Det er alltid behov for fornying 

i ulike komiteer, og det er mange som 
har gode ressurser vi har god nytte av. Å 
få de rette personene inn i ulike verv er 
også en måte å inkludere nye medlem-
mer på. Den indre kjernen kan ha godt 
av å utvides.

Tekst : arild Bjordal

Hele familien Martinsen på tur: Adam, Bjarne, Hege og Helene.

Helene og Adam Martinsen er blant de nye 
medlemmene i Haugesund Turistforening.
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Tekst og foto : per sigurd veldevinterBålet
Bålets flammer har en usedvanlig tiltrekningskraft på oss mennesker. i årtusener har det vært et 
samlingspunkt og helt avgjørende for alt fra matlaging til overlevelse. 

I vår moderne verden er bålet først og 
fremst en kilde til stemning og hygge på 
tur. Vinterstid kan det derimot være av-
gjørende for komfort, sikkerhet og i yt-
terste konsekvens overlevelse. 

Det er forskjell på et bål for å grille 
pølser eller kaffekos og et bål som skal 
varme gjennom en vinternatt under åpen 
himmel. Under følger noen tips for bål-
fyring vinterstid som gjelder enten bålet 
skal være stort eller lite, brenne natten 
gjennom eller bare en liten rast. 

fOrBeredelse 
Uavhengig om det er sommer eller vinter 
så er det viktig å forberede seg på å fyre 
bål. Bruk tiden underveis på turen til å 
samle litt tørre kvister, never eller tyrived 
om du kommer forbi noe slikt. Vi bruker 
en egen liten pakkpose til å oppbevare 
dette. Her har vi også annet fyrtøy som 
talgelysstumper, vanntett lighter/fyrstik-
ker m.m. 

Du finner ofte tørt trevirke nederst 
langs stammen på grantrær. På jakt 
etter større ved så leter du som regel 
etter døde trær som fremdeles står opp-

reist. Tørrest ved finner du der hvor sko-
gen er tettest, se etter døde greiner som 
enda henger på trærne. 

Bålplassen
Man kan lett se for seg følgende situa-
sjon: Flott natur, kong vinter har ikledd 
alle trærne et vakkert hvitt snølag, du sit-
ter under greinene av det mest majeste-
tiske grantreet av dem alle. Bålet er rigget 
klart for kvelden eller pølsegrilling. Du 

fyrer opp og kjenner på gleden av å få fyr. 
Bålet tar seg opp og vips - etter noe tid 
har du sannsynligvis nakken full av snø 
og et fresende bål som er halvt slukket av 
all snøen over deg som smeltet og falt ned 
over deg. Med andre ord - hold en meter 
og to avstand til snø over deg der du eta-
blerer bålplassen, men finn deg gjerne en 
plass som kan gi ly for vær og vind. Tramp 
en bålgrop med ski eller føtter, men tenk 
på at bålet må ha god tilgang til luft for 
å brenne. Graver du deg helt ned til bar-
mark så er det viktig å  styre unna røtter. 
Legg noen større kubber i bunn (enten 
du har gravd deg helt ned til bakken eller 
ei). Disse må ikke være tørre, men skal 
tjene som et underlag slik at ikke bålet 
graver seg ned i snøen og forsvinner i et 
fresende kok etter at opptenningsveden 
er brent opp.

Opptenning
I mange sammenhenger snakker man om 
brann/båltrekanten. Et bål trenger: Ved 
(brennbart materiale), Varme og Luft. 
Og det trenger nok av alt dette. Dersom 
du ikke får fyr i bål eller peis, så mangler 
du sannsynligvis en av disse tre. Forbere-
delse er avgjørende enten du skal svi pøl-
ser eller tilbringe natten. Begynn med å 
sanke ved, ha nok ved til at du vet at du 
kan få skikkelig fyr på bålet, (aller helst 
alt du trenger). Etter å ha samlet ved, så 
ha alt liggende klart innenfor armlengdes 
avstand. Begynn med never og kvist, ikke 
vær redd for å bruke opptenningsbriket-
ter. I mitt hode så er det så enkelt som at 
målet helliger middelet. 

Legg på større og større kvist/pinner/
ved etterhvert, pass på at temperaturen 
tar seg opp og at bålet har nok å brenne 
på. Trenger du mer luft kan du vurdere 
å vifte bålet igang med et liggeunderlag. 

Mange anbefaler «pagode bål» om 
vinteren. Legg veden i et firkantmønster. 
Begynn med et underlag av de største 

Fyrpose

Bål med utsikt.

6     Ht-nytt  2-2015

Båltips



Telefon: 52 84 48 00
Fax: 52 84 48 01
Siv. ing. Kjell G. Ekornrud, mob.: 97140 508

PROCON AS
Hovedgt. 33, P.b. 104 - 4250 KOPERVIK
E-post: firmapost@procon-as.no

Erfaring og kompetanse gir trygghet

• Bygg- og anleggsteknikk • Rehabilitering
• Prosjektadministrasjon • Brannprosjektering
• Byggeledelse • Tilstandsrapport

sTøTT oss med diN  
grasroTaNdel!

sTøTT HaugesuNd 
TurisTforeNiNg ved 
gi diN grasroTaNdel 
Til oss.

På deN måTeN er du 
med På å besTemme 
Hvem som skal få 
overskuddeT fra 
Norsk TiPPiNg.

Org. nr. 971 157 100

les mer på grasrotandelen.no

I samarbeid med 
Frivillighet Norge 

og Idrettsforbundet

Gjennom Grasrotandelen fra 
Norsk Tipping, kan du støtte oss 
uten at det koster deg noe!

Hvis du tilknytter oss i år, 
vil vi motta 5 prosent* 
av ALT du har spilt 
for i 20�13�.

Du kan tilknytte 
oss hos kommisjonæren, 
via grasrotandelen.no 
eller på norsk tipping 
mobilspill!

Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss 
med DIN 
Grasrotandel!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.
  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Støtt Haugesund Turistforening 
ved å gi din grasrotandel til oss. 
På den måten er du med på å 
bestemme hvem som skal få 
overskuddet fra Norsk Tipping.

Org. nr. 971 157 100

Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til
en av Norsk Tippings mange kommisjonærer

Han Jørgen e reiste 
på skitur aleina. 
Det jore an 
ikje i fjor,  
for då va an bare 
for badne å reina 
og fekk ikje låv 
a na mor. 
  
I år e an reist med 
an Leif og an Tore, 
og ingen fekk  
fyll´an ombord. 
Det tar seg kje ud, 
når ein drar med  
di store, 
å vinka nanna te 
na mor. 
  
Nå står an i bakkar, 
så hedle mod sletter. 
Han glir øve 
snødekkte vann. 
Men morå har våkne 
og vonne netter 
for alt det  
så henna kan. 
  
Eg lige han Jørgen 
men føle for morå, 
En kjenna nå 
ud og inn: 
Der finns ikje  
verre terreng på jorå 
enn det i et  
engsteligt sinn.

Farligt 
terreng   

av AJAX 

Foto: Lars K. Gjerde.

vi nærmer oss skisesongen nå og eva eide har foreslått at  
vi leser dette morsomt dikt av ajax. stavanger dikteren hett 

egentlig andreas jacobsen (1909 - 1955) men skrev under 
pseudonymet ajax. diktet finnes i «eg lengta tidt  en hyllest til 
rogalandsnaturen» utgitt av stavanger turistforening.  
god fornøyelse.  Mvh anne rees halvorsen

dikt

ta med deg strekkoden og ditt spil-
lekort til en av norsk tippings mange 
kommisjonærer.

kubbene, neste lag legges på tvers og 
 neste lag legges på tvers av dette igjen. 
Pass på luft mellom veden i hvert lag. Du 
begynner med de største kubbene ne-
derst og ender opp med 
de minste pinnene øverst. 
På toppen legger du opp-
tenningskvist, never og 
det som du trenger for å 
få fyr. Bålet tennes fra 
toppen og brenner ned-
over. Dette gjør at de største kubbene 
brenner sist og delvis «tørker» under-
veis. Som en generell regel både sommer 
og vinter kan man tenke at man ikke skal 
fyre større bål enn man trenger og til en-
hver tid har kontroll på.

Bruk enhver fyrstikk som om det var 
din siste - du vet aldri når du får bruk for 
resten av pakken. Et tips kan også være å 

oppbevare fyrstikker og fyrtøy i en lomme. 
Skulle du være uheldig og av en eller an-
nen grunn miste sekken, så er du ihvertfall 
i stand til å holde varmen eller i ytterste 

konsekvens signalisere at 
du finnes.

Skal du overnatte, så 
bruk noen minutter i so-
veposen kvelden før med 
å spikke opptenningsved 
som du legger klar i en 

vanntett pose, slik at du lett kan få fyr på 
bålet igjen morgenen etter. Ingenting er 
bedre enn å nyte bål og bålkaffe uten å 
måtte krype ut av soveposen på jakt etter 
brensel.

Husk å slukke bålet skikkelig og rydd 
opp etter deg – tilstreb «usynlig» 
ferdsel.

bålforbud
i skog og mark er i 

perioden 15. april til 
15. september
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TiPs og uTsTYr 
til vintertUren
Ulike årstider krever ulikt utstyr for tur og friluftsliv. det finnes dog en fellesnevner for vår, sommer og 
høst - du kommer greit unna med det meste. du kan låne utstyr av venner og kjente. du kan velge støvler 
isteden for fjellsko. så lenge været er bra og turen ikke for lang så kan du ha verdens beste telttur i et 
telt kjøpt på bensinstasjonen isteden for en av de mer anerkjente teltprodusentene. 

Vinteren er annerledes, den krever litt 
mer - men har også uendelig mye flott å gi. 
Her følger noen tips om utstyr til vintertu-
ren og friluftsliv om vinteren. Dette er et 
omfattende og tidvis mye diskutert tema i 
friluftskretser. Jeg skal forsøke å begrense 
meg til noen enkle personlige betraktnin-
ger rundt klær og utstyr. 

HOlde varMen
Det å holde varmen er avgjørende for triv-
sel på vinterturen. I hovedsak vil jeg si at 
det er ull som gjelder i det som skal bæres 
rett på kroppen. Jo mer ull i materialet som 
klærne er laget av jo bedre. Tenk også på at 
det innerste ullaget enten det er sokker, sti-

longs eller ulltrøye blir skittent underveis 
og derav mister endel av sin isolerende ef-
fekt. Trelagsprinsippet er antagelig kjent 
for de fleste, men ikke mindre viktig å ta 
med seg av den grunn. Et tynt fukttranspor-
terende innerlag, et isolerende mellomlag 
og et vær/vindbeskyttende lag ytterst. Dette 
gjelder også på hender og mange bruker det 
også på føttene. Personlig er jeg «avhengig» 
av ett sett tynne ullhansker/liners/finger-
hansker som sjelden og aldri tas av. Disse i 
kombinasjon med ullvotter inne i over-
trekksvottene utgjør et trelagsprinsipp for å 
holde hendene varme. På føttene kan man 
lage til mange ulike løsninger for damp-
sperre ved bruk av poser el.l. som også vil 

kunne ha en forbyggende effekt på gnagsår. 
Et annet plagg som er nærmest uunværlig 
er dunjakken. Denne sikrer at man holder 
varmen i alt fra småpauser underveis, ved 
ankomst til nedfrosne turistforeningshytter 
eller før avgang om morgenen når man skal 
pakke sekk eller pulk. Ha dunjakken lett 
tilgjengelig i sekk eller pulk.

Kalde føtter er vanskelig å unngå, men 
det finnes noen triks for å begrense det og 
gjøre turen litt mer komfortabel. Små ski-
sko er en viktig kilde til kalde føtter. Du 
skal ha plass til sokker, noen bruker både 
to og tre par i ulike systemer. Men enda 
viktigere enn sokker, dampsperr eller hva 
du velger av løsning - du må ha plass til 

Tekst og foto : per sigurd velde

Vintertur– spor.
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luft. Gamasjer på utsiden av skoen gir også 
et ekstra lag med luft og beskytter mot 
fukt. Heldekkende gamasjer er en utmer-
ket løsning, gjerne også i kombinasjon 
med en stor ullsokk tredd utenpå ski-
skoen/på innsiden av gamasjen. Enkelte 
produsenter tilbyr isolerende overtrekk til 
skisko, også for barn.

sOve gOdt
Det er tre ting som er spesielt viktige å 
tenke på for en god natts søvn på vinter-
tur. Hvor godt liggeunderlag du har. Hvor 
god sovepose du har og hvor varm du er 
når du legger deg ned i posen. 

Det er lett å falle for fristelsen å inves-
tere i en rådyr vinterpose med T-lim, T-comf. 
eller andre smått uforståelige parameter 
som sprenger alle kuldegrenser. Gjør gjerne 
det, for all del. En god vintersovepose vil 
være en viktig investering i komfort på 
fremtidige vinterturer. Men svaret på en 
god natts søvn om vinteren ligger vel så 
mye i et godt liggeunderlag. Soveposer og 
liggeunderlag er mye diskutert i en jungel 
av erfaringer, meninger, salgstriks og 
kunnskap. Noen vil kalle det et minefelt. 
En enkel og lite kontroversiell innfalls-
vinkel kan være som følger. Kjøp et godt 
liggeunderlag, minimum 14mm tykkelse 
for skumunderlag. Kjøper du et oppblås-
bart liggeunderlag for vinterbruk må dette 
være fylt med noe isolerende materiale 
som kunstfiber, dun eller annet. Forhold 
deg til oppgitt R-Verdi, som er et mål på 
isolasjonsevnen. Høyere verdi gir høyere 

isolasjonsevne. Enkelte kilder hevder at til 
vinterbruk bør R-Verdien overstige 5. 
MEN ikke la dette være ditt eneste ligge-
underlag. Kollapser det så går du en svært 
kald natt i møte. Ved bruk av oppblåsbart 
liggeunderlag, anbefales et skumunderlag 
i tillegg. Husk å ta med lappesaker – de 
veier noen få gram, men er verdt sin vekt i 
gull hvis uhellet skulle være ute.

Det er vanskelig å gi konkrete og enty-
dige råd om soveposer for vinterbruk. 
Dun har sine fordeler, kunstfiber har sine 
Det er lett å gå seg vill i ulike måleenheter, 
meninger og parameter for hva som utgjør 
den optimale vinterposen - i den grad den 
i det hele tatt finnes. En tommelfinger-
regel kan være at du på vintertur som et 
minimum må ha en ok 3-sesongs pose av 
nyere dato og heller ty til andre grep for å 

øke temperaturen. Du kan for eksempel 
bruke to soveposer utenpå hverandre, 
laken pose inni, eller et grevlingtrekk på 
utsiden - alt hjelper og øker temperatur-
grensen. Blir soveposen for lang for de 
minste, så snør den inn i enden med en 
taubit, slik at barna ikke trenger å varme 
opp mer luft enn nødvendig. Du kan også 
bruke dunjakker å legge over som en dyne, 
så lenge de er tørre. Alt må selvsagt vurde-
res i forhold til temperatur og værmel-
ding. En ting er derimot sikkert og det er 
at soveposen produserer lite varme, det er 
du som produserer varmen som sove-
posen «gir tilbake». Sørg derfor for å være 
så varm som mulig - uten å være svett, før 
du går ned i posen.

Sørg også for at alle gjøremål er unna-
gjort og at du har alt du trenger for en god 
natts søvn med deg inn i innerteltet. Vi 
bruker en pakkpose/nattpose, som med et 
enkelt grep tas inn i teltet og inneholder 
alt vi trenger for natten. Tørr lue, hode-
lykt, turdagbok etc. Det handler om å 
 legge til rett for suksess - legge til rette for 
å holde varmen. Du bruker mye energi på 
å være sulten, måtte på do eller være redd. 
Legg derfor til rette for at kroppen din kan 
bruke all sin energi på å være varm, glad 
og fornøyd. 

Mat Og drikke
Det første man erfarer på vintertur er at 
alt tar litt lenger tid og er litt mer omsten-
delig. Det er derfor ekstra viktig at man 
har en plan eller en tanke for hva som 
skjer rundt neste sving. Det tar tid å  smelte 
snø, det tar tid å avkjøle det til drikkevann. 
Primusen skal settes opp, forvarmes og 
slukkes forsvarlig. Vår erfaring er at det i 
all hovedsak er renset bensin eller lig-
nende som duger som brennstoff under 
kalde vinterforhold. Primus har utviklet 
en egen gassboks for vinterbruk som vi 
ikke har prøvd, men som muligens gjør 
nytten og som i tilfelle kan være en  enklere 
løsning. De fleste produsenter av storm-
kjøkken har brennere som er beregnet for 
flytende brennstoff i en eller annen form. 
Normalt er disse hurtige, pålitelige og gir 
en svært høy varmeeffekt. Pass allikevel på 
noen punkt. Kjenn brenneren din godt. 

BILDE «dunjakke Jonstølen».

«dobbelt liggeunderlag».
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Primus inne i telt. Forvarming primus.

Øv deg i kontrollerte omgivelser, når du er 
varm på fingrene og kald i hodet og ikke 
motsatt som ofte kan være tilfelle på en kre-
vende vintertur. Lag også en primusplate/
underlag (gjerne i tynn kryssfiner) som gjør 
at brenneren står støtt, ikke smelter ned i 
snøen og kan flyttes når den er varm eller 
brenner eks.v. ved forvarming. 

De fleste produsenter av telt og bren-
nere vil fraråde bruk av primus el.l. i teltet. 
Det vil jeg også, så lenge du ikke kjenner 
brenneren din godt, har tatt nødvendige 
forhåndsregler og har øvd deg på forhånd. 
Har du gjort derimot gjort det, så vil mat-
laging i forteltet og fyring for varmen sin 
skyld kunne løfte komforten på vintertur 
betraktelig. Sørg for at brenneren er godt 
renset, slik at den brenner så jevnt som 
mulig og uten for mye soting. Forvarm 
brenneren utenfor teltet eller i bunn av 
kuldegropen slik at eventuelle høye flam-
mer ikke er i nærheten av teltduken. Sørg 
for god ventilasjon i teltet slik at man i 
minst mulig grad eksponeres for kullos. 
Dette gjelder spesielt ved koking. Ha også 
kniv tilgjengelig til enhver tid slik at man 
hurtig kan skjære seg ut dersom uhellet 
skulle være ute. Snakk om disse tingene 
med de andre turdeltakerne.

Smelt så mye snø du klarer om kvelden. 
Det er enklere å varme opp igjen dette van-
net om morgenen, enn å måtte smelte snø til 
havregrøt, vannflaske og termos om morge-
nen. Varmt vann i tett flaske kan også fun-
gere godt som varmeflaske i soveposen. Tre 
på en ullsokk og du har en god gammeldags 
varmeflaske. Velg en drikkeflaske med stor 
åpning. Etter å ha smeltet vann i lange tider 
så ønsker du at minst mulig skal gå til spille.

I forhold til mat så kan det være smart 
å tenke enkelt og næringsrikt. Vintertur 

kan være krevende og når du endelig er 
kommet deg inn i telt eller hytte så er det 
kanskje ikke tiden for å satse på å briljere 
med tre-retters middag på primusen til 
hele turfølget. 

sikkerHet
Vinterstid så er sikkerhet om mulig enda 
viktigere enn de andre årstidene. Det er 
derfor viktig å ha pakket sekken med tanke 
på at uforutsette hendelser kan oppstå. Er 
du klar for å søke nødly, kalle på hjelp, 
grave deg ned eller reaparere kritiske 
komponenter av utstyr? Vær det! Pakk 
med en vindsekk/fjellduk, førstehjelps-
utstyr, snøspade av fornuftig kvalitet, søke-
stang (enten ved ras eller for å ta snødyb-
der ved graving av snøhule. Det blir mørkt 
som i en sekk fra ettermiddagen – pakk 
hodelykten lett tilgjengelig. Tenk også på å 
pakke et multiverktøy (med tang), ekstra 

batterier/solcellepanel til lading av mobil/
GPS. Øv på bruk av utstyret på forhånd. På 
DNT.no finner du gode pakkelister for 
både sommer og vinterturer.

Går du utenfor oppmerkede løyper, 
husk at navigering vinterstid ofte er langt 
mer krevende enn andre årstider. Alt er 
hvitt, kjente holdepunkter er ikke så synli-
ge og man må fortløpende vurdere risiko i 
forhold til skredfare m.m. Går du i merke-
de løyper, ikke la dette bli en sovepute. For-
hold deg til kart og terreng, og ha en klar 
formening om hvor du til enhver tid be-
finner deg. Været skifter fort og da hjelper 
det lite at du står midt i en kvistet  løype når 
alle kvistene er forsvunnet i whiteout. En 
generell regel kan være å studere terrenget 
underveis og å hele t iden ha med seg en 
tanke om nødly, eller «exit» muligheter.

God Tur !
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•Transport av personell, proviant, utstyr og brensel
• Returtransport av avfall
• Beredskap ved hendelser
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Varahaugen nettopp besøkt på vei til Sandvasshytta.   Foto: Marius M. Sælevik.

Foto: Anita Sælevik

TellTur, en tUrBOk i MOderne Utgave!

visste du at det finnes en mulighet for å telle og registrere turer på nett? telltur er friluftsrådenes 
elektroniske system for registrering av turer. en turbok i moderne utgave.  den muligheten finnes i 
mange kanter av landet og at vi er så heldige å ha dette opplegget i vår umiddelbare nærhet

Nord-Rogaland og Sunnhordland frilufts-
råd dekker hele området fra Bokn i sør til 
Stord i nord. Og du kan finne tellTur-
poster også i Etne, Sauda og Kvinnherad i 
tillegg til hele Haugalandet. Friluftsrådet  
Vest samarbeider med kommuner og lokale 
lag og foreninger. Turlagene er også godt 
representert. 

Sesongen ventes å vare fra ca 20. mars 
og ut oktober. Turene har stor variasjon i 
vanskelighetsgrad. Man kan oppnå fra 
5-35 poeng pr post. Alt etter hvordan det 
er å ta seg frem til posten. Turene grade-
res også med fargene grønn, rød ,blå og 
svart. Mange er plassert på relativt kjente 
steder for den jevne turgåer. Men det er 
også mange mindre kjente perler som 
blir synlige på denne måten. Hovedmålet 
til friluftsrådet Vest er ikke at alle skal ta 
alle turene. Men å få folk ut i naturen. I 
dagliglivet er det fortsatt nærturene som 
betyr mest. Og de er godt representert i 
opplegget.

Kommunene stiller med premier som 
trekkes blant deltakerene og man kan 
også oppnå premier som Friluftsrådet  

Vest setter opp. Kriteriene for dette vari-
erer litt år for år.

Man vil på nettsidene se hvem de 10 
siste besøkende er. Og man finner også 
en liste med de 10 som har flest turer til 
nettopp det turmålet. Oversikt over an-
tall turer andre har tatt ligger også ute 
sånn at alle kan følge med. 

På din personlige side vil du finne 
oversikten over alle ”dine” turer. 

Det er mulig å sette sine helt person-
lige mål som bare du vet om. Du kan ha 
et antall som mål. Plukke ut enkelte 
kommuner eller du kan til og med ha 
samme turmål i sikte hver gang. Prøv å 
slå venner, eller ta de med.  Det er du 
som bestemmer hva målet ditt skal være. 
Og det er du som kan være fornøyd med 
deg selv når du ser at det nærmer seg! Til 
deg som turgåer er det derfor en oppfor-
dring om å prøve Telltur i 2016. Kan love 
deg at du finner mange flotte turmål. Det 
er dessuten en mulighet for at nettopp 
DU kan bli hektet på tellTur.

Adressen er telltur.no Klikk «Velg tur-
mål»/ «Finn turmål» og klikk deg fram 
til ditt område for å se hvilke turmål som 
finnes og bli med på tur!

friluftsrådet vest i vår region 
hadde 2013 som første år med 
telltur.

i 2014 deltok 6 kommuner med 
til sammen 44 turmål og 280 
deltakere. 

i 2015 deltok 12 kommuner 
med til sammen 125 turmål og 
1650 deltakere.

- 6 personer klarte den impo-
nerende bragden å ta alle 125 
turmålene

Med den gode deltagelsen det 
har vært i år vil en tro at man vil 
få enda flere med på tur med 
telltur i 2016. 

Tekst : anita sælevik
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tittelsnes fOrt

Har du lyst på oppdagelsesferd, 
grottetur, krigshistorie og frisk 
sjøluft på kjøpet? vi kjørte til 
tittelsnes fort og brukte raskt 
noen timer der.

Kjør mot Tittelsnes, ta til venstre inn Fest-
ningsveien og kjør 600 meter til en stor 
gruset plass for parkering. Restene av for-
tet som ble bygget under krigen, består av 
bunkerser, løpeganger og kanonstillinger, 
og det er lett å forstå den strategiske plas-
seringen anlegget hadde.

Bunkersene er lett tilgjengelige, noen er 
dype og mørke, så her lønner det å ha med 
seg hodelykt. Pass opp for edderkopper… 
Løpegangene er lange og snor seg i terren-
get, deler seg og møtes. Området er flott for 

både store og små, vi finner ly om det skulle 
bli ruskete, utsikt om sola skinner. 

Videre nordover går det en trak-
torvei og sti utover til Røysanes, med 

flere muligheter for avstikkere ned 
til sjøen. Vi fant en garnkule og noen 
tomflasker i fjæra, og dermed ble det 
strandbowling.

Min rOMjUlstUr
vi er så heldige at vi er omgitt av fantastiske turmål rett utenfor stuedøra.  
Bruk julas fridager til å skape gyldne opplevelser!

Løpeganger på Tittelsnes fort.

Strandbowling. Halstein Natås får inn en heldig strike.

HOpsfjellet - en tUr Med vidt Utsyn
Hopsfjellet, nord for Førde i Sveio, byr 
på vidt utsyn og sjelebot for travle hver-
dagsmennesker. Turen starter drøyt fire 
kilometer fra Førde sentrum, og det er 
godt skiltet. Følg traktorvegen oppover 
i terrenget. Stien er godt synlig, men er 
litt bratt inn i mellom, så gode tursko eller 
støvler er å anbefale. Toppen ligger på 
333 m.o.h., og her er utsikten flott i alle 
himmelretninger. Nistespising med denne 
utsikten anbefales på det varmeste!  

Tilkomst: e39, drøyt fire kilometer 
nord for førde sentrum.
Parkering: på skogsvei eller  
langs e39.
gangtid: Ca. 2 timer t/r

Tekst og foto : arild Bjordal

Tekst og foto : lisbeth kallevik
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UlserHaUg

landskapet er åpent, utsikten 
er vid og høyfjellsfølelsen kom-
mer raskt. Og kanskje det beste 
av alt: vi kan gå en rundtur i 
stedet for å gå ned samme sti.

Vi kjører mot Vikebygd og tar av mot Bjor-
dal. Ved parkeringsplassen helt oppe ved 
Bjordalstunet går stien på traktorvei opp-
over i lia på nordsiden. Høydemeterne går 
raskt unna de første tjue minuttene, etter 
hvert flater det ut og går over i et kupert 
terreng. Stien er lett å følge, men et kart 
kan være greit å ha i bakhånd.

Vel oppe på toppen er det en flott 
varde og nydelig utsikt i alle retninger. 
Der ser vi også hvor vi kan gå nedover 

til Longåsdalen. Stien er utydelig i 
starten, men nede i skogkanten treffer 
vi lett på en god sti som fører ned til 

traktorveien i Longåsdalen. På vei ut-
over passerer vi den tidligere hytta til 
Haugesund Turistforening. 

nøtte-knekke-klyve-tUr til  (skåre-)nUten  153 m.o.h

ta med en pose julenøtter med skall. ta også gjerne med deg tilgjengelig turfølge. Og husk noe 
varmt i termosen. til slutt må du ikke glemme å ta med deg minst én nøtteknekker.

Da er du klar for en kort, men spennende 
tur opp Ulvaskar til Nuten.

Parker sykkelen, bilen eller hesten 
ved Stallen på Bleikemyr i Haugesund. 
Herfra finner du skilter som viser vei. Si-
den dette er en klyve-tur så tar du til ven-
stre om Ulvaskar etter et par 100 meter. 
Skiltene viser vei.

Noen vil kanskje trenge en hånd å 
holde i deler av turen. Og noen vil kan-
skje ha nytte av en dytt i rompa. Men 
dere vinner fort høyde og det er en 
spennende tur. 

Ikke langt, ikke helt den letteste turen 
og ikke for glatte utslitte sko. Men en tur 
for eventyrlystne turgåere i alle aldre.

På toppen er det fin utsikt. På tide med 
litt nøtteknekking!

Tilbaketuren kan du ta via Ølkånå. Da 
blir det en liten rundtur på ca 1,5-2 km.

God Jul og Godt Nytt Tur-År!

På toppen! Arild, Magnus og Sonja Bjordal.

Åpent og vilt på Ulserhaug.

Tekst og foto : arild Bjordal

Tekst og foto : anita sælevik
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Tekst og foto: Hyttevaktene

snøvinteren 2015 

På blomsTøleN
«nina» hadde vært på besøk. noen av hyttevaktene på Blomstølen 
fant ut at de måtte innom hytta en tur for å se om hun hadde 
rotet. etter en tung skitur i dyp nysnø opp fra øyno ankom vi et 
nydelig vinterlandskap. 

Mye snø! Vi undersøkte det som vi kunne 
se, og alt virket tilsynelatende i orden. Bilder 
ble tatt, slik at vi kunne rapportere  tilbake til 
HT-huset. Hyggelig kveld med god mat, og 
vi hadde en artig nedfart dagen etter!

Bilder ble sendt. Svaret kom raskt fra de 
mer snekkerkyndige. Dere må organisere 
hyttevaktene opp snarest mulig for å spa av 
takene! Tre hyttevakter klarte å få seg fri. I 
tillegg fikk vi med oss to flotte 18-åringer 
som hadde meldt seg til «spa-opphold».

Torsdag 5. november ble vi fraktet 
opp medbrakt nye spader og snøskuffer. 
Det ble tungt arbeid, tre arbeidstimer x 
fem personer bare for å få ned snøen av 
gamlehytta. Også skulle vi begynne på 
Nyhytta! Vel, vi kom i mål før vi måtte 
dra ned fredag før det ble mørkt.

Noen av oss var oppe på forberedelses-
dugnad 14.-15.mai før helikopterhelgen 
29.-31.mai, og vi ble møtt av en god del 

skader etter snømengdene, taket på ut-
hus var knekt, det var vannlekkasje i gul-
vene fra stålpipene på Nyhytta, knekte 
vindussprosser, rekkverk og utebord.

Årets sesong har vært preget av den 
snørike vinteren, forholdsvis lite besøk 
første del sommersesongen, men det har 
heldigvis tatt seg utover, takket være en 
fin høst. Mye reparasjonsarbeid, vi ønsker 
oss ikke så mye snø i 2016. Men likevel, 
når sesongen nå er avsluttet, så har det 
vært en del minnerike opplevelser.
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Priser for medlemskap i Haugesund Turistforening 2016: 

Familiemedlemskap  kr 1150,- (Nyhet fra 2016)

Hovedmedlem  kr 640,- 

Ungdom (19 – 26 år, født 1990-1997)  kr 330,- 

Honnør (67 år og over)  kr 495,- 

Barnas Turlag (0 – 12 år)  kr 120,- 

Skoleungdom (13 – 18 år)  kr 200,- 

Husstandsmedlemskap  kr 320,-

gå inn på https://haugesund.dnt.no/medlemskap

eller kom innom HT-butikken på Bytunet. 

Bli medlem i Turistforeningen!

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70. E-post: post@horneland.no

Haraldsgt. 40 • Postboks 260 • 5501 Haugesund
Tlf.: 52 70 09 99 • Fax: 52 70 09 90
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vi bestemte oss for å dra på overnattingstur til sandvasshytta lørdag 22. mars. vi tok en prat med 
Oddbjørn frøyland, en av hyttevaktene, siden dette var vinterstid, og spurte om hytta stod åpen. det 
gjorde den, men vi måtte på grunn av enorme mengder snø gå inn loftsvinduet.

Vi startet lørdag morgen i strålende sol 
og gikk vinterløypen fra Markhus  via Fa-
gerskar inn mot Sandvass. Det var en fan-
tastisk tur med mye snø og strålende sol. 
Da vi kom fram, måtte vi spa oss frem til 

loftsvinduet på grunn av store mengder 
med snø. Vi kom oss inn i hytten, fikk fyr 
i peisen og laget oss god mat. Resten av 
dagen gikk med til spill og lesestoff. Ut-
sikten i første etasje var det så som så 

med på grunn av snømengdene, fleste-
parten av vinduene var totalt tildekket. 

Avtalen med resten av familien og jobben 
var at vi skulle komme hjem tidlig søn-

Tekst : gustav og geir leifsen  

iNNesNødd På 
saNdvassHYTTa

Loftsvinduet på Sandvasshytta var eneste inngang.

Ikke mye av hytta 
var synlig.

Det ble god tid til å spille.Snøutsikt!!!
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dag ettermiddag. Vi hadde sjekket mel-
dingene på forhånd og det så brukbart 
ut. Da vi våknet søndag morgen og så ut 
vinduet fra loftet, var det null sikt. Vi 
bestemte oss for å spise en god frokost 
og pakke sekken. Det lettet sikkert, 
tenkte vi. Etter frokost og utvask tok vi 
på oss skiene og startet på hjemturen. Vi 
skjønte raskt at dette ville by på utfor-
dringer, men tenkte vi kunne teste det 
et stykke. Gustav skulle på skolen og jeg 
på jobb på mandagen. Vi tok imidlertid 
raskt en beslutning om å snu, for det var 
null sikt og det ble ikke bedre. Vi kom 
oss tilbake til hytten igjen og skjønte at 
vi sannsynligvis måtte bli en ekstra natt. 

Vi er fra andre fjellturer vant med at 
det ikke er mobildekning og mulig å få 
kontakt med omverden, men det er all-
tid litt rart når noen sitter hjemme og 
venter uten å få kontakt. Vi hadde sagt 
til Åsa, kone og mamma, at om vi ikke 
kom hjem på søndagen, var det ingen 

krise, kun utfordringer med været. Lett 
for oss å si. Hjemme tenkte de vel i ut-
gangspunktet det samme, men de ble 
naturligvis litt bekymret. Åsa tok kontakt 
med to kompiser som beroliget henne 
om at dette var nok kun på grunn av været. 
Hun ga videre beskjed til jobb og skole. 

Mandag morgen våknet vi til et 
enda verre vær og hadde ingen mulig-
het for å komme oss hjem. Vi bestemte 
oss for at om været ikke hadde bedret 
seg innen klokken 15, så ble vi på hyt-
ten enda en natt. Været ble ikke bedre, 
så vi ble værende. Gustav og jeg hadde 
tross alt noen fantastiske dager. Mange 
far/sønn samtaler, vi fikk lest ut alle 
gamle hyttebøker, tegneserier og tids-
skrifter. I tillegg fikk vi prøvd ut det 
meste av sortimentet på matlageret til 
Turistforeningen, så vi hadde ingenting 
å klage over. 

Hjemme snakket Åsa en del med 
venner som fremdeles beroliget henne 

med at det var på grunn av været. Hun 
var urolig, men bestemte seg for å vente 
til klokken 12 på tirsdagen før hun tok 
kontakt med redningstjenesten.

Grytidlig tirsdag morgen stod vi 
opp, og etter en halvtime skinte solen 
og vinden hadde løyet. Vi fikk i oss litt 
havregrøt, vasket ut og kom oss ut lofts-
vinduet. Vi fikk på oss skiene, og før vi 
hadde passert sikringshytten fikk vi en 
flott opplevelse. En jerv løp opp fjell-
siden, 100 meter fra oss. Fantastisk. 
Været viste seg igjen fra sin beste side 
og vi fikk en fantastisk nedfart, via 
Fager skar og ned til Markus. Vi kastet 
oss inn i bilen kjørte ned til butikken 
på Åkrafjorden for å låne en telefon for 
å ringe hjem. Klokken var 11 på formid-
dagen og Åsa ble selvsagt veldig glad for 
å slippe å ringe redningstjenesten. I til-
legg gledet Gustav seg til å gå på skolen 
for å fortelle om vår opplevelse i de flotte 
Etnefjellene.

Tirsdag formiddag var været igjen fantastisk. Gustav og Geir Leifsen på hjemtur.
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Med Hjerte fOr Hyttelivet
livet som hyttevakt består av mye arbeid, men også mye moro. Møt to av Blomstølens hardtarbeidende 
døtre, og finn ut hvordan hyttevaktenes drømmegjest oppfører seg.

Linda Breistig og Margrethe Lothe er to 
av turistforeningens mange ildsjeler, og 
bruker store deler av fritiden på å sørge 
for at Blomstølen holdes ved like. Til glede 
for alle besøkende.

-Jeg elsker å være hyttevakt! Jeg liker 
å være del av et lag og dra lasset sammen. 
Vi er en veldig fin gjeng, som jobber godt 
sammen. Hytta blir litt «vår», en føler et 
ansvar for den og ønsker at det skal være 
en bra hytte å komme til, sier Breistig.

På hoveddugnaden, som finner sted i 
mai, jobbes en hel helg til ende. 

- Det er mye som skal på plass, bare 
det å bytte sengetøy på 60-70 senger er 
en kjempejobb. Også er det utedotøm-
ming og grundig nedvask av hele hytta. 
På hoveddugnaden er vi rundt 15-18 per-
soner som trår til samtidig, og det flys 
opp mat, ved, gass, materialer, nytt sen-
getøy og så videre ved hjelp av helikopter. 
Da står oppgavene i kø: feiing av piper, 
montering av solcellelys, diverse repara-

sjoner, maling av kledning eller vannbord 
og mye, mye mer. Arbeidslisten er lang, 
men det legger ingen demper på trivselen. 
Turistforeningen er en fantastisk organi-
sasjon, som har et unikt tilbud. Og det er 
en glede å se folk bli fjellfrelst. Gjennom 
jobben som hyttevakt føler jeg at jeg får 

gitt noe tilbake til foreningen, sier Lothe. 
Det er totalt 12 hyttevakter knyttet til 

Blomstølen. I tillegg til hoveddugnaden 
er det to mindre dugnader i løpet av året, 
og som hyttevakt må en stille på mini-
mum to av disse. I tillegg har de fleste to 
hyttevakt-helger utenom.

-Å være en av 280 frivillige i HTF er 
givende. Nå har vi akkurat sørget for at 
Blomstølen er vinterforberedt. Vi har 
satt lemmer for vinduene , sørget for at 
spader er tilgjengelig, og fylt opp med 
ved og proviant på de vinteråpne hyttene, 
sier Breistig. 

-Hva gir det dere å være hyttevakter?
-Jobbingen blir en slags pause fra hver-

dagen her hjemme, vi får et annet fokus. På 
kvelden spiser vi en god middag sammen 
og nyter fellesskapet. Vi er sammensveiset 
og tar vare på hverandre. Jobbene blir til-
passet den enkeltes helse og interesse. En 
stiller opp med det en kan, sier Lothe.

-Vi ser at folk setter pris på den jobben 
vi gjør, og vi hyttevaktene er blitt veldig 
sammensveiset. Vi gjør det vi er flinke til, 
og jobber veldig godt sammen. Det beste 

Tekst : lisbet kallevik  

Til tross for full jobb og travle liv, prioriterer de Turistforeningen og Blomstølen høyt. Tre til fem ganger i løpet av 
sesongen er Linda Breistig og Margrethe Lothe å finne på Blomstølen i Etnefjellene.  
Bildet viser Margrethe Lothe ute på en av de mange dugnadene.

Linda Breistig er ikke redd for å ta i et tak.
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er å føle du er en del av et fungerende lag 
– også er det jo gøy å dra til fjells! Det 
er fint å kunne gi litt. Det gjør godt for 
sjela å være til fjells og vi ser gleden det gir 
andre, sier Breistig.

-Hva kan irritere en hyttevakt?
-Når jeg ser folk ikke betaler. Noen få 

bryr seg ikke og noen glemmer det, rett 
og slett. Og enkelte ganger har det vært 
full fest, men det er sjelden. Det vi ser, er 
at når hyttene er fine, så steller folk fint 
med de også, sier Breistig. 

-Hvordan er hyttevaktenes drømmegjest?
-Drømmegjesten gjør rent og betaler 

for seg. Det må til for at det unike hyt-
tesystemet skal bestå på sikt. Det koster 
enormt å få fløyet opp mat, ved, gass og så 
videre, og derfor er det viktig at alle hus-
ker å skrive seg inn og betale. Ellers er det 
greit om folk tenker seg litt om før de tar 
nye kluter og kjøkkenhåndklær, det er fak-
tisk en stor jobb å vaske og brette sammen 
disse. Kort fortalt tar drømmegjesten vare 
på hytta som sin egen, sier Lothe.

-Har dere noen oppfordringer til gjestene 
som kommer på besøk?

-Ja, det hadde vært flott om flere hus-
ker å sortere bosset. Klem flat hermetikk-
boksene ved å bruke pressen i vedskjulet, 
og ta gjerne eventuelle tomme vinflasker 
med tilbake selv, sier Breistig. 

- En velges som hyttevakt for to år om 
gangen på Turistforeningens årsmøte, og 
dere har begge vært med i flere perioder. 
Hva er det som gjør at dere stiller opp 
som hyttevakter år etter år?

– Det gir energi. Vi blir slitne i armer 
og bein, men ikke i hodet. Vi gleder oss 
til dugnadshelgene. Jeg vil anbefale alle 
å ta turen til Blomstølen, som er åpen 
hele året. Blomstølen er dessuten kun to 
timer fra Sandvass-hytta, sier Breistig.

- Hvorfor bør folk besøke nettopp Blomstølen?
- Blomstølen er lett tilgjengelig for 

blant andre barnefamilier, og består av 
tre hytter, en ny og to gamle. Turen er 
kort, men bratt og kan by på en fantas-
tisk utsikt. Her er også et herlig vann å 
bade i, eller en kan låne båt og sette garn. 

Dessuten er den godt tilpasset hunder, i 
Gamlestølen kan en ta med firbente inn, 
og på nyhytta er det hundebur. Blomstølen 
er for alle, sier Lothe.

BlOMstølen
Blomstølen er en selvbetjent hytte, 
men med et rikholdig matvare-
lager med middagsretter, pålegg, 
knekkebrød og lignende, som 
kan kjøpes på hytta. Hytta er åpen 
året rundt. 

i området rundt Blomstølen er 
det mange fine turmål, flotte fiske-
vann og mye bær om høsten. i 
Blomstølsvatnet er det mye små 
fisk, og det er båt og rednings-
vester tilgjengelig.

Hytta ligger ca to timers gange fra 
gården øyno, ved frette innerst 
i stordalen i etne kommune.
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Snøen knitrer under skiene og den friske fjelluften fyller lungene. Den siste
bakken opp til turistforeningens hytte er tung, men det er godt å kjenne at
du bruker din egen kraft. Haugaland Kraft er stolt over å støtte Haugesund
Turistforening. Noe som bidrar til å gjøre naturen tilgjengelig for oss alle.

Vi ønsker alle haugalendinger en god tur!

Endelig er vinteren her
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dUgnad fOr ByHeiene
Byheiene blir stadig mer brukt. etter at både myndigheter og friluftsorganisasjoner har gått tungt ut om 
hvor helsefrembringende det er å bevege seg ute i naturen, har turgåing det siste tiåret eksplodert. 

HT har i mange år bidratt til dette. Ut-
givelsen av flere turbøker har gjort sitt til at 
folk har spredd seg til mange turmål i hele 
vårt distrikt. HT har også gjennom skilting 
av andre stier enn den vanlige turveien 
gjennom Djupadalen bidratt til at folk går 
også andre steder, som for eksempel rundt 
Krokavatnet og Presten. Dette har ført 
til større slitasje, og flere steder er stiene 
blitt noe sørpete og slitt. Enkelte myrer 
kan være ganske vanskelig å passere. Der 
det tidligere var steinsetting, som gjorde 
at man kunne komme tørrskodd over, er 

det nå oversvømt. Myra på sørsiden av 
Presten var et eksempel på dette. Det kom 
flere signaler til Sti og Varde komiteen om 
de skulle gjøre noe med dette. Det ble satt 
ned en hurtigarbeidende komite, som satte 
i gang, etter avtale med Torgeir Haugen i 
kommunen. Derav «resultatet» som ligger 
over myra i dag. 

Det ble gjort mye godt skogsarbeid 
av gjengen, som utførte jobben, sammen 
med en representant fra Parkavdelingen 
i kommunen. Sikkerhetsutstyr til motor-
sag ble gitt av FK-Butikken i Haugesund.

I etterkant av dette arbeidet ble det 
diskutert om komiteen skulle ta på seg 
mer arbeid på stiene rundt omkring hvor 
det trengtes reparasjoner. Kanskje er det 
flere av foreningens medlemmer som kan 
tenke seg å være med i en dugnadsgruppe 
med mål om å utbedre stiene i Byheiene? 
Dette er til vurdering og mer informasjon 
vil komme over nyttår.

Fra myr og sørpe til tørr sti. Både muskler og godt 
verktøy må til for å få gjort jobben skikkelig. 

Snøen knitrer under skiene og den friske fjelluften fyller lungene. Den siste
bakken opp til turistforeningens hytte er tung, men det er godt å kjenne at
du bruker din egen kraft. Haugaland Kraft er stolt over å støtte Haugesund
Turistforening. Noe som bidrar til å gjøre naturen tilgjengelig for oss alle.

Vi ønsker alle haugalendinger en god tur!

Endelig er vinteren her
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Haugesund Turistforening 
fikk av FK-butikken et sett 
sikkerhets bekledning og 
hjelm til sine dugnadsfolk, 
som bruker motorsag i sitt 
arbeid bl.a. i Byheiene.

TUSEN TaKK
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Haraldsgt 156, Haugesund. Tlf: 52 71 30 11  
www.tekstil-huset.no            post@tekstil-huset.no

Gardiner
Solskjerming
Boligtekstiler
Etc.

Alt innen 
• gardiner 
• solskjerming 
• boligtekstiler
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teltkOs

jUlesteMning i frilUft
alle årets tider har sin sjarm. det er allikevel noe spesielt med julen. julen er tid for tradisjoner, 
høytidsstemte familieselskaper, tente lys og store forventninger. 

Samtidig som førjulstiden også har blitt 
en tid for mas og jag. Vi springer fra bu-
tikk til butikk på jakt etter den perfekte 
gaven, maten eller julepynten, mens vi 
innerst inne vet at vi på julaften vil tørke 
tårer av en klump med trolldeig eller et 
håndavtrykk fra barnehagen. Det handler 
ikke lenger om penger og innpaknings-
papir – det handler om å være sammen

Må vi jage hele tiden, eller kan vi ta en 
liten pause, skru ned tempoet litt og gjøre 
noe helt annet? Vi lager jo selv våre egne 
tradisjoner. Hvorfor ikke starte en ny før-
juls eller romjulstradisjon langt borte fra 
mas og tjas, penger og overtrekk på konto. 
Hvorfor ikke ta turen ut i skogen. Ta med 
deg de du er aller mest glade i, ta med fa-
milie, venner eller naboer. Uansett – dra 
ut i skogen eller fjellet. Ta et skritt tilbake, 
ta et skritt ut – pakk teltet og lag en «jule-
natt» du og dine sent vil glemme. 

Rester av julemat passer utmerket for 
teltkos. Du varmer den enkelt på primus 
eller teltovn hvis du har det. 

Teltet kan pyntes med en liten grønn 
kvist som kan gjøre jobben som juletre 
denne kvelden, vi brukte en pakksekk 
som juletrefot - eller hvorfor ikke pynte 
et tre der det står i nærheten av leiren.

Jul i teltet åpner for nye og anner-
ledes opplevelser, nye og annerledes 
samtaler og ikke minst nye og annerledes 
minner.

…Husker du den gangen vi pyntet et 
tre i skogen med pepperkaker, eller til-
brakte en romjulsnatt i telt ?

God og fredelig juletid når den tid 
kommer og god tur ! 

Kontorpartner Haugesund. IndustrIgaten 14, 5537 Haugesund



Mørket tettet seg rundt oss og frem tittet 
stjernene. Etter denne opplevelsen har 
jeg alltid vært fascinert av stjerner og 
måne. Jeg må ut av telt eller hytte når 
den perfekte stjernehimmelen åpenbarer 
seg. Vi sluknet i soveposen mens globu-
sen fremdeles lyste. Det ble flere spørs-
mål enn svar denne kvelden og slik er det 
fortsatt. Stor fascinasjon, men begrenset 
eller ingen kunnskap. Dette tenkte jeg å 
gjøre noe med og oppsøkte derfor Hauga-
land Astronomiske Forening. Jeg ringte 
og presenterte min mangelfulle kunn-
skap og ble sporenstreks og hjertelig invi-
tert til foredrag på Hemningstad bydels-
hus. Jeg undret - Hvordan går man frem, 
som fjellvandrer, for å finne litt mer ut av 
hva som finnes der oppe? Hva ser man 
etter? og hva ser man med?

BrUk kikkert!
I utgangspunktet så vil man kunne se 
rundt 3.000 stjerner med det blåtte øye 
- med en vanlig kikkert eks.v. 7x50/8x40 
så vil man kunne se opp mot en million. 
Anbefalingen er altså klar - bruk kikkert.  
Du kan også vurdere stativ eller et stødig 

underlag for kikkerten. Først av alt - lær 
deg noen stjernetegn å kjenne, det finnes 
bøker, internett, eller gjør som jeg gjorde 
denne kvelden. Kjøp et stjernekart (en-
ten på nett eller hos Haugaland astrono-
miske forening http://www.haugaland-
astronomi.no/). 

lær deg  
stjernetegnene
Finn deg et mørkt sted, gjerne et sted 
utenfor tettbygd strøk hvor det er be-
grenset med støv og luftforurensing, la 
øynene bli vant til mørket og begynn 
med noen klare og tydelige stjernetegn, 
f.eks. Karlsvogna, Cassiopeia og Orion.

Hva med smarttelefon apper ? Her fin-
nes det mange forskjellige varianter som 
kan være til hjelp i en innledende fase hvor 
mye kan virke overveldende og vanskelig. 
Men her er det viktig å passe på at lyset fra 
skjermen ikke svekker nattsynet. Dersom 
du trenger å bruke lys i en eller annen 
form så bruk rødt lys i hodelykten.

En ting er stjernene, men ikke glem 
månen. Hvis du kan velge, så forsøk å 
studere den en dag den ikke er full, det er 

lettere å oppdage spen-
nende ting i skyggen. Den mørke 
tiden gir gode muligheter for stjernekik-
king, aller best er kanskje høsten. I tidli-
gere tider valgte man almanakken for å 
finne opplysninger om nattehimmelens 
fenomener, f.eks. hvilke perioder him-
melbildet ville preges av stjerneskudd eller 
såkalte stjerneskuddsvermer som suser 
forbi oss der ute. I dag gjør et enkelt google-
søk samme nytten.

Inspirert av møtet med astromi-
foreningen pakket jeg i november varme 
klær, liggeunderlag, termos med varm 
drikke, kikkert og nyinnkjøpt stjernekart 
og gikk på leting etter vinterhimmelens 
eget fyrverkeri, nemlig meteorstormen 
Leonidene. I desember kan du gjøre det 
samme og lete etter den enda større og 
mer spektakulære Geminidene, eller 
kanskje klarer du å spore opp jupiters fire 
måner der ute i vinternatten.

stjerneHiMMelens 
HemmeligHeTer
det begynte en gang i barndommen. jeg var kanskje 10 år. vi 
overnattet på terassen hos en kompis. vi hadde utstyrt oss med 
rundstykker, kikkert, varm sjokolade på termos, og skjøteledning 
til den lysende blå stjerneglobusen. astronomiens mysterier skulle 
utforskes en gang for alle, vi var på vei inn i det ukjente. 

Tekst og foto : per sigurd velde
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Turfølget diskuterer utsikt og veivalg med Folgefonna i bakgrunnen.

Blå himmel, strålende sol og knitrende snø! Bedre kunne det ikke bli – en vinterdag i mars, på fellestur 
med Haugesund turistforening fra seljestad til simlebu. to turledere og tolv deltagere startet turen 
med å gli inn i skiløypene på korlevoll og oppover bjørkelia mot seljestadstølene. tross tunge sekker 
og litt festeproblemer, var humøret på topp!

Turen er krevende – «deltagerne må ha 
gode skiferdigheter» - sto det i turom-
talen. Varme klær som lunet mot vind 
og kulde var bra å ha, etter hvert som vi 
steg i høyde. Første mål var Steinavatnet, 
der vi unnet oss en matbit og litt varm 

drikke. Men med kald trekk fristet det 
ikke å stoppe lenge, og det bar videre 
innover fjellet. Herfra gikk turen opp til 
høydedraget nord for Steinavatnet, med 
en storslagen utsikt til Folgefonna. 

Etter en del fotografering, med brede 
smil, var det på tide å sette kursen mot 
Sandbotnevatni. Vi vurderte eventuell 
skredfare og stakk ut veivalget, før det 

bar utfor bratte skavler med løssnø, og 
avblåste partier med skare. Litt knall og 
fall ble det på noen av deltagerne, mens 
de ivrigste og mest trente laget flotte spor 
nedover fjellsiden.

Sandbotevatni ligger 1000 m.o.h., og 
strekker seg sørvestover under høyde-
draget der Bordalsnuten ruver. Litt skygge 
og økende kald vind gjorde det vanskelig 
å finne et egnet sted for matpause. Mat er 
viktig på en så lang vintertur, og i mangel 
på varmende solstråler og lune groper, 
var det fram med ullgenseren og dunjakka. 
Brødskiver, te og en sjokolade bit gjorde 
underverker, og etter noen tilmålte minut-
ter på et sitteunderlag, gjorde alle seg klare 
til siste etappe. 

Hvite vidder, lav ettermiddagssol og 
gnistrende snøkrystaller er en dekkende 
beskrivelse av de siste kilometerne før unna-
rennet ned mot Såtekvelven. Gode forbe-
redelser er viktig, og her tok de tøffeste av 
skifellene, mens noen beholdt dem på. 
Bakkene og snøen innbød til elegante 
svinger, men krevde også sin kvinne, eller 
mann, før vi endelig sto i bunnen av dalen. 
Med trøtte bein og røde kinn gikk turen 
videre via Nystølen, før de siste metrene 
mot Simlebu skulle forseres.

Og endelig sto vi der, på toppen av 
den siste bakken, og hadde hyttene i sikte. 

drøMMetUren

Sandbotnevatni er passert, og deltagerne er på vei opp de siste meterne før unnarennet ned til Såtekalven.

Tekst og foto: grethe paulsen vie

drøMMetUren
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Glade og lettet over å ha kommet vel 
fram etter seks timer på tur, var det godt 
å ta av seg ski og tunge sekker. Den siste 
kvikklunsjen og en kopp te holdt den verste 
sulten unna, mens vi nøt kveldssola på 
trammen. Vel inne i hytta, med god fyr i 
ovnen, ble fellesmiddagen gjort i stand. 
Aldri smaker mat så godt som når en har 
vært på tur, og kanskje ekstra godt når 
poteter og kjøtt var båret i sekker helt fra 
Seljestad. Varme, mette og trette krøp vi 
til køys denne kvelden. 

Det gjorde ingenting å våkne til snø-
vær, vind og null sikt dagen etter. Vissheten 
om at vi skulle ned fra høyfjellet og inn i 
skogen, gjorde at bekymringene for vær 
og føre ble små. Det første partiet ned fra 
Simlebu, ga oss allikevel et utfordrende 
nedrenn, med mye snø i bjørkeliene. 
Kryssing, telemark, aking og utfor var 
ulike varianter for å komme seg ned til 
Mjølkestølen. Derfra og ned til Skromme 
var det en fin skitur over myrer og furu-
moer, før den siste bratte kneiken, der 

kun de barskeste beholdt skiene på.
Turen kan anbefales til alle som liker 

fjellskiturer, og har lyst på flotte opplevel-
ser i Etnefjella. Noe erfaring fra høyfjellet 
og kunnskaper om skredfare er nødven-
dig. Skituren kan gjerne tas sammen med 
noen som har gått den før, da ruten ikke 
er kvistet, og snøforholdene kan variere 
fra år til år. Følg med på turkalenderen til 
HT, eller forhør deg om noen har planer 
om å gå akkurat denne drømmeturen i 
løpet av vinteren!

Turfølget nyter de siste solstrålene utenfor hytta. I bakgrunnen, mot øst, ligger Borddalsnuten. 

Søndagen våknet vi til vind, snø og null sikt. 

Simlebu er utgangspunkt for mange turer. Den 
lengste går til Seljestad!

drøMMetUren

En fornøyd turleder! Erik Vie samler troppen  
ved Steinavatnet.
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tøffe uTeliggere 
i anledning friluftslivets år er det mange som har utfordret seg selv med å sove ute. Hvordan har de 
egentlig sovet? Og frister det til gjentakelse? Ht-nytt har tatt tempen på en håndfull uteliggere. 

øystein Olsen
Hvor har du sovet ute?
Vi er en vennegjeng som i anledning 

Friluftslivets år har hatt et opplegg der vi 
prøver å treffes til en utenatt i måneden. 
Utenettene har blitt lagt til ukedager for 
å få det til å passe for flest mulig. Vi har 
sovet på forskjellige steder i  nærområdene 

rundt Haugesund. Tanken har vært at 
det skal være lav terskel for å møtes, og 
enkelt å komme seg videre til familie og 
arbeid neste morgen.

Hva var bakgrunnen for at du valgte å 
gjøre det?

Jeg ble invitert med av en kamerat. 
Han er ingen typisk uteligger og det  gjorde 
det nok lettere for meg å slenge meg 
med. Jeg så det også som en liten utfor-
dring til meg selv om å komme litt ut av 
komfortsonen. Å sove ute er ikke noe jeg 
har drevet med tidligere.

Hvordan var natten? Har du sovet?
Januarnatten var frisk og kald med 

minusgrader og rim på soveposen. Bonu-
set var å ligge og se rett opp på en fantas-
tisk klar og fin stjernehimmel. Men noe 
særlig søvn ble det nok ikke den natten. 
For hver måned har jeg sovet litt bedre. 

Nå føler jeg meg nesten frisk og opplagt 
når jeg stiller på jobb neste dag.

Kunne du tenke deg å gjøre det igjen?
Selv om jeg i utgangspunktet ikke er 

et friluftsmenneske av den ekstreme sor-
ten, så har jeg absolutt fått sansen for å 
sove ute i løpet av dette året. Det har vært 
fint å oppleve hvordan årstidene skifter. 
Fra kaldt vintermørke til lyse kvelder og 
netter. Vi har hatt fine stunder rundt bålet 
hvor samtalen har gått om løst og fast. 
Det snakkes nå om å videreføre opplegget 
til neste år. Men det fleipes også med et 
alternativ der vi kjører 12 hotellovernat-
tinger i stedet…

Har du gode råd til andre som ønsker å 
overnatte ute?

Få med noen venner, gjør det enkelt og 
ikke legg for ambisiøse planer. God sove-
pose og en dunjakke er også kjekt å ha.

gUrO kallevik leite, 12 år

Hvor har du sovet ute?
Jeg har sovet i telt i hagen der vi bor i 

Haugesund. Det er jo ikke akkurat langt å 
reise, men det var skikkelig gøy likevel. Vi 

hadde ikke yttertelt, derfor kunne vi se stjer-
nene som lyste på himmelen, det var fint.

Hva var bakgrunnen for at du valgte å 
gjøre det?

Det hørtes kjekt ut. Og fordi broren 
min ville. Også var det fint vær ute, der-
for var det veldig fristende. Og når mam-
ma foreslår telting, er det bare slå til.

 Hvordan var natten? Har du sovet godt?
Det var noen katter som sloss og masse 

dyrelyder. Da ble jeg litt skremt, jeg var 
litt mye våken. Men det var ikke så kaldt, 
og jeg hadde god og varm sovepose.

Kunne du tenke deg å gjøre det igjen?
Ja! Fordi det var en kjekk opplevelse. 

Det trenger ikke være så langt vekke for 
at det skal være kjekt. Jeg er blitt en ny 
erfaring rikere. Neste gang vil jeg dra litt 

lenger vekk, kanskje overnatte på fjellet. 
Da slipper vi i hvert fall å høre på katte-
slossing..

Har du gode råd til andre som ønsker å 
overnatte ute?

Du trenger ikke begynne så langt 
borte, det går an å begynne i hagen, for 
eksempel. Så kan du gradvis utfordre deg 
selv og reise lenger vekk.  Jeg synes det 
er spennende å sove ute, fordi jeg ikke 
har gjort det så mye før. Det er jo enkelt 
å få til, og du trenger egentlig lite plan-
legging. Men jeg vil råde alle som bruker 
briller til å plassere de på nesa før du rul-
ler sammen teltet og pakker det bort. For 
det glemte nemlig mamma og pappa. De 
rullet faktisk naboguttens briller sammen 
med teltet.
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trUde sOlvi nOrdstrøM 
Hvor har du sovet ute ?
 Eg sov ute saman med familien min og tre andre familiar i 

sommar. Det var oppe i fjellet på Reimegrend der me har hytte. 
Me sov ved eit fiskevatn og turen fram tok ca ein time.

Hva var bakgrunnen for at du valgte å gjøre det ?
Me hadde planar om å ta ein tur saman med desse familiane 

i sommar og overnatting ute var eit ønske frå mange. For fleire 
var dette den første natta i telt i fjellet. Det var åtte barn i alde-
ren 4 til 12 år og åtte vaksne som bar telt og utstyr. Det er lurt å 
kombinere overnatting ute med stor aldersforskjell blant barna. 
Dei store kan bære ein god del, medan dei små har nok med 
turen i seg sjølv. Det å sove ute er fint på så mange måtar. Det 
gir ei ekstra ro og mange gode minner. Me fiska, laga mat og sat 
ute rundt bålet om kvelden. Om morgonen var det ballongar i 
trea og kake. Då feira me Jorunn sin 11 års dag.

Hvordan var natten ? Har du sovet ?
Denne natta sov eg ute under open himmel saman med 

jenta mi Elisabeth. Dei fleste andre sov i telt. Eg sov ein god 
del. Det var stjerneklart og stille. Det vart ein tidleg morgon 
sidan det vart tidleg lyst.

Kunne du tenke deg å gjøre det igjen ? 
Ja, me prøver å ha overnattingar ute kvart år. Denne turen 

må nok gjentakast til neste år.
Har du gode råd til andre som ønsker å overnatte ute ?
Råd: Ha med varme klede som ull, lue og vottar uansett års-

tid. Dette er fint både for å holde varmen og for å unngå mygg. 
I tillegg er det lurt å ha lue på når ein søv under open himmel. 
Ein god kopp kaffi til frukost er også flott om ein klarer å ordne 
det :-) Elles så treng ein ikkje gå så lang for at turen skal vere vel-
lykka. Fem minuttars gange frå parkering er absolutt langt nok.

nini Hæggernes
Hvor har du sovet ute ?
Vi var en gjeng som sov ute 

ved Eivindsvatnet i Djupadalen. 
For oss var det viktig at det var lett 
tilgjengelig for å få med flest mulig 
ut i naturen.

Hva var bakgrunnen for at du valgte å gjøre det ?
Det er viktig for oss å føle en nærhet til naturen som vi alle 

er en del av og er avhengige av. Det å finne glede i naturen og 
skape lyst til å ta vare på den betyr mye.

Hvordan var natten ? Har du sovet ?

Natten var veldig bra. På grunn av været så valgte vi å sove i 
lavvo og ikke under åpen himmel. Selv om madrassen ikke var 
som hjemme så hadde jeg en flott kveld hvor vi storkoste oss 
rundt bålet.

Kunne du tenke deg å gjøre det igjen ? 
Absolutt – jeg liker å ligge i naturen, spesielt under åpen him-

mel. Det skaper en annen nærhet og sterkere opplevelser når alt 
kommer tettere på. 

Har du gode råd til andre som ønsker å overnatte ute ?
Mitt beste råd er kanskje at det trenger ikke være så langt 

eller så vanskelig. Ta med venner og familie ut og skap gode 
minner. En natt i naturen er godt for både kropp og sjel.

Ole sande
Hvor har du sovet ute ?
Jeg sov ute på Lindøy i Førdespollen, i sommer.
Hva var bakgrunnen for at du valgte å gjøre det ?
Min svoger og jeg hadde et ønske om å sove 

ute en sommernatt i hengekøyene som vi hadde 
fått av min søster tidligere i år.

Hvordan var natten ? Har du sovet ?
Kvelden var fin med bål i sjøkanten. Vi h adde 

hengt opp hengekøyene mellom noen furutrær, litt opp fra 
 sjøen, og hadde dermed en fin utsikt ut mot Siggjo. Vi våknet av 
litt lett regn på natten. Da drog jeg caps’en over ansiktet som en 

cowboy, og sov videre. Jeg sov i hvert fall  veldig 
godt, og litt våt sovepose gjorde ikke så mye 
midtsommers.

Kunne du tenke deg å gjøre det igjen ?  
Jeg sover gjerne ute igjen, og har faktisk også 

gjort det flere ganger gjennom dette året. 
Har du gode råd til andre som ønsker å over-

natte ute ? 
Mitt råd er å finne et sted som er skjermet for 

vind, og å ha god sovepose. Er det første natten ute, så anbefales 
det å velge en natt uten nedbør. Alt er triveligere når det er tørt, 
så følg med på værvarselet.
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 kristin sælevik, 37 år

Hvor har du sovet ute?  
Oppi Djupadalen, Sukkertoppen
Hva var bakgrunnen for at du valgte 

å gjøre det? 
Dat var jo sove ute i naturen natt! 

Pluss fint vær.
Hvordan var natten? Har du sovet? 
Gikk helt fint. Stjerneklart vær, fullmåne.
Kunne du tenke deg å gjøre det igjen? 
Ja!!!!
Har du gode råd til andre som ønsker å 

overnatte ute? 

Trenger ikke gå så langt, om dere ikke 
vil. Man får samme opplevelsen uansett.

Harald Høgden, 10 år

Hvor har du sovet ute? 
Djupadalen.
Hva var bakgrunnen for at du valgte å 

gjøre det? 

Hadde lyst. Kunne den dagen.
Hvordan var natten? Har du sovet?
 Ja, sov godt.
Kunne du tenke deg å gjøre det 

igjen?  Ja.
Har du gode råd til andre som øn-

sker å overnatte ute? 
Ta med noe godt å spise!

MVH Anita
PS. Jeg sov sammen med dem og det 

var en skikkelig flott kveld. Anbefaler folk 
å ta en natt på Stakk.

ingvild paUlsen vie, 17 år

Hvor har du sovet ute?  
I Djupadalen ved Friluftslivets hus, 

under åpen himmel.
Hva var bakgrunnen for at du valgte å 

gjøre det? 
Var lenge siden jeg hadde sovet ute, 

og ekstra gøy når hele landet gjorde det 
på en gang.

Hvordan var natten? Har du sovet? 

Natten var veldig fin! Litt kaldt, men 
vi så på stjernene og det var måneskinn. 
Jeg sov godt, men det er jo alltid litt hardt 
på liggeunderlag.

Kunne du tenke deg å gjøre det igjen?
Jeg gjør det så ofte jeg kan!
Har du gode råd til andre som ønsker å 

overnatte ute? 
Ta med en god venn, tenn et bål og 

drikk en kopp med varm te.
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HYTTER og TOMTER
i naTuRskjønnE OMgivElsER – Maldal i sauda

Mange turMuligheter både soMMer og vinter 

HYTTE undER OppføRing Til salgs
ventes ferdig i august 2013. Kjøp nå, og få muligheter for 
å påvirke interiøret. selveiertomter med bilvei strøm og 
vann helt frem til tomtegrensen, priser fra kr. 340.000, 
uten bygge-klausul. stor avstand mellom tomtene.

besøk vår hjemmeside på www.maldalhytteservice.no  
for å se kart av feltet, hyttetegninger og bilder m.m.

For visning og eller informasjon kontakt:  
lars Johann Milje på tlf. 908 62 004 eller  
oddvar Fattnes på tlf. 915 61 965.

VI VOKSER MED DEG

REGNSKAP  |  LØNN  |  FORRETNINGSFØRSEL  |  RÅDGIVNING

Vi tilbyr komplette regnskapstjenester, forretningsførsel og rådgivning. 

Hagland Finans bistår gjerne i den løpende oppfølging av din virksomhet med 

oppgaver som regnskap og lønn, og  som rådgiver ved etablering, kjøp og salg 

av virksomhet, generasjonsskifte eller finansiering. Hagland-finans.no



MaUrtUe 
av Harald Sverdrup

Nær bakken lyder et fjernt sus

av tusen barnåler og sekstusen føtter.

Et bøkeblad daler sakte mot jorden 

og skygger for solen.

Alarmen går.

Som små menn rundt et brannseil

griper maurene fatt i bladet

og frakter det avsted.

Heller ikke denne gang

gikk verden under.

For et livsverk vi ser her! Håper alle som gikk «Haugesund på langs» så det? Hvis ikke 
blir det ny sjanse 24. april 2016!    

Mvh Anne Rees Halvorsen
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• Opererer for tiden helikopter av typene  
R 44, EC 120/EC135 to-motor og  
Eurocopter AS350

• Effektivt og sikkert/dyktig og erfarent  
personell

• ”Long-line”/spesialkompetanse/montering

• Helikopternål til linjestrekk/kabelutlegger

• Konkurransedyktige priser

• Baser/lokasjoner:  
Bergen/Voss/Sand/Sola/Kristiansand/ 
Sandefjord

Vi gir uforpliktende tilbud/ kostnadsoverslag:

88 00 13 13      www.fonnafly.no

Alt i elektro
på Haugalandet !

www.helgevold.com

Helgevoldsgården 5, 5585 Sandeid
Tlf. 52 76 60 00   Faks 52 76 60 01

E t n e



jUlegaveTiPs
til liten Og stOr
Har du noen gang prøvd å gi noen en tur i gave, eller fått en? 
da tenker jeg ikke på en eksotisk utenlandsferie eller storbyferie 
til københavn.

Jeg tenker heller på at vi er omgitt av så 
mye forskjellig og spennende natur. Og at 
du faktisk kan gi en bit av dette til noen, i 
form av en tur. Du kan finne mange kjekke 
(jule)-gaveideer bare du kikker litt opp, 
snur deg litt rundt eller kanskje roter litt i 
kartskuffen eller i minneboka di.

Har du et sted i nærheten du bare har 
hørt om, men aldri fått besøkt? Da kan 
du gi turen i gave! Så kommer både du og 
den heldige gavemottakeren garan tert til 
å komme dere dit i løpet av ikke altfor 
lang tid.

Hvis mottakeren er av den yngre  garde 
kan du kjøpe en fin matboks med fine 
røde T-er på i HT-butikken. Kjøp noe tur-
godt du vet mottakeren liker, pakk de inn 
enkeltvis i gråpapir og legg de oppi bok-
sen. Utenpå skriver du turmålene, ett på 
hver pakke. Vips så får du kanskje spørs-
mål om vi ikke skal gå på tur snart. For 
unger lurer oftest veldig på hva som gjem-
mer seg inni papiret. Gaven gir  ekstra 

drivkraft i veldig mange tilfeller. For de 
”vet” at det er vel framme ved målet at 
hemmeligheten endelig kan avsløres.

Er det aktuelt med en litt lengre tur? 
Kjøp kart over området. Pakk inn og legg un-
der juletreet. Husker ennå reaksjonene til en 
nevø som fikk kartet over Galdhø piggen i 
julegave! Ekte glede! Og ekte turglede da 
 turen ble gjennomført sommeren etter. 
 Dette gav store og små minner for livet!

Lyst å overraske enda litt ekstra? Gi en 
blåtur i gave! På en blåtur er det bare du 
som vet hvor dere skal. Da trenger dere 
heller ikke ha en bestemt helg og måtte 
ta det været som er akkurat da. Helgen 
kan da prikkes inn etter værmeldingen. 
Opplevelsene blir jo ekstra store når været 
er med på å fremheve omgivelsene. Hva 
er bølgesurfing uten bølger? Hva er uværs-
tur til Kvalen uten uvær? Eller lommelykt-
tur til Presten midtsommers?

Du kan også overraske med et ufor-
glemmelig måltid på turen om du vil. 
Hva med reker på Hestanipen i Vinda-
fjord?

Gavene kan gis på tvers av generasjo-
ner og tilpasses lett til både giver og mot-
taker. Noen ganger passer det med litt 
mer krevende turer og andre ganger er 
det nære det beste.

Det er i grunnen bare fantasien som 
setter grenser. Ta sjansen og prøv du også.

Du vil oppdage at det er skikkelig kjekt 
å gi bort en gjennomtenkt tur. Alle turgå-
ere vet jo at det også ligger mye  glede i 
planlegging. Dette må derfor kunne kalles 
vinn-vinn!

Tekst og foto : anita sælevik

Jørgen Høgden og Balto venter på brefõrerene.

Taulaget før oss. Rekesmørbrød på Hestanipen i Vindafjord.
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Vi når daglig ut til 50.000 mennesker på papir, 32.000 på nett og 18.000  
på mobil. I tillegg når vi daglig 23.000 mennesker gjennom Radio 102.

Har du tips kan du ringe tlf. 52 72 22 22, eller send en e-post til tips@h-avis.no. 

Lurer du på noe i forbindelse med ditt abonnement,  
eller ønsker å tegne abonnement, kontakt oss på tlf. 52 72 05 10  
eller send en e-post til abonnement@h-avis.no

Hilsen alle oss i Mediehuset Haugesunds Avis.

Vi skal være til stede  
i folks liv – og bygge stolthet

Kilde: Forbruker og Media 15/2



uristforening
Haugesund 

B
Returadr.: Haugesund Turistforening  Boks 432, 5501 Haugesund,

BSU
Telefon 03240 www.haugesund-sparebank.no

En skikkelig feit sparegris!
BSU

Voksen sparing krever en voksen sparegris. Boligsparing for unge er den beste måten å 
spare til bolig på. Du får gode renter, skattefradrag og en hel del voksenpoeng. Kontakt oss 
i Haugesund Sparebank så hjelper vi deg med å komme i gang med sparing i BSU.


