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Styrets sammensetning i 2020 

Marie Jakola Sommernes Styreleder  (på valg 2022) 

Jorun Markussen  Styremedlem  (på valg 2022) 

Tove Iversen   Styremedlem  (på valg 2021) 

Kjell Næss   Styremedlem  (på valg 2021) 

Brita Flottorp   Styremedlem  (på valg 2022) 

Øyvind Friskilæ   Varamedlem  (på valg 2021) 

Klaus Amdal   Varamedlem  (på valg 2022) 

Styret har hatt tre styremøter, samt årsmøte. I tillegg har det vært en rekke interne møter med de ulike 

gruppene i turlaget. Styresammensetningen for 2020 har vært en god blanding av medlemmer med ulik 

erfaring og ulike interesseområder.  

 

Turer og aktiviteter 

2020 har vært et spesielt år. I mars stengte hele Norge ned på grunn av Covid-19-pandemien, og dette 

viruset viste seg å påvirke all aktivitet for hele 2020 – og også godt ut i 2021. Heldigvis har det vært lite 

smitte i Sør-Varanger, og for oss som arrangerer utendørsaktiviteter har det fortsatt være mulig å holde et 

forholdsvis normalt aktivitetsnivå i Sør-Varanger Turlag. Den Norske Turistforening sentralt har vært til 

god hjelp når det gjelder denne pandemien, og har sendt oss oppdatert informasjon og råd om hvordan 

klare å følge smittevernsreglene på tur.  

Dermed har vi, til tross for strenge restriksjoner, klart å holde et høyt aktivitetsnivå i 2020 - og har 

gjennomført disse på en trygg og sikker måte.  

Fotturgruppa bestående av Tove Iversen, Jorun Markussen og Vidar Aaker har arrangert 33 turer, der 29 

av disse var fotturer i sommersesongen. De fem andre turene var de tradisjonelle januaraktivitetene 

(nyttårsfeiring ved Andrevann og trugetur i Pasvik på soldagen), en kanotur og en hengekøyetur. 

Hengekøyeturen var rettet mot DNTung. Vi hadde totalt 309 deltakere på disse turene. Tirsdager er godt 

etablert som fast dag for ettermiddagsturer, og søndager er ment til dagsturer. 

Fotturgruppa har et samarbeid med Friluftsrådet og Sør-Varanger kommune om perleturer, både på 

sommer- og vinterstid. Perleturer er et veldig positivt initiativ som får mange i aktivitet og ut på tur.  

 



  

 
 

   
 

 

Padling har vært populært i sommer, og kursene har blitt fylt opp med deltakere uten problem. Vi har hatt 

fire grunnkurs og ett teknikk-kurs med til sammen 27 deltakere. Samtidig har padleaktiviteten i 2020 

utenom kursene vært svært redusert grunnet Covid-19. Samtlige planlagte fellesturer ble avlyst, men vi 

har hatt fire onsdagspadlinger (lavterskel ettermiddagstur i kajakk) fra og med 5. august med totalt 20 

deltakere. Normalt har vi onsdagspadlinger både før og etter sommerferien, men det har vært utfordrende 

i år. 1. juni kunne vi åpne for utlån av kajakker med strenge rutiner. 

Dag Norum, Klaus Amdal, Hans Holmbo, Anne Greve, Simon Dahl og Torben Kühle er de som utgjør 

padlegruppa. I løpet av høsten ble kajakknaustet renovert innvendig for å få bedre plass til utstyr. Ellers 

er kajakker og annet padleutstyr blitt vedlikeholdt og reparert.  

Padlegruppa har i tillegg lagd en brosjyre i samarbeid med Friluftsrådet med 14 padleperler. De har lagd 

skilt for alle turmålene, men de er ikke satt opp enda.  

Årets store nyhet for turlaget ble etableringen av Barnas Turlag i september. Det var Lene Aanesen, Stian 

Mo, Linn Lyngbø, Thomas Hoy og Marie J. Sommernes som gikk sammen for å prøve og få til aktiviteter 

for de yngste i kommunen. Allerede ved første annonsering på Facebook fikk vi enorm respons, og det 

var tydelig at dette var et ønsket tilbud i kommunen. Vi rakk å arrangere to turer for Barnas Turlag i løpet 

av høsten, med henholdsvis 107 og 101 deltakere. Det må kunne regnes som en vellykket etablering!  

 
 

Etableringen av DNTung er enda ikke helt på plass, men det er en liten gruppe ungdom og unge voksne 

som ønsker å skape mer aktivitet for denne målgruppen. DNTung har som nevnt hatt en hengekøyetur. 

Der var det 10 deltakere.   

 

Bjørnhytta 

På Bjørnhytta har vi hatt 19 bookinger og 40 overnattinger. Under Covid-19-pandemien har vi måtte ha 

minimum tre døgn mellom hver booking på hytta. Det har ikke vært noe problem, da det hovedsakelig er i 

helgene at hytta er utleid. Hytta måtte holdes stengt fra mars til 1. juni.  

 



  

 
 

   
 

Dugnad 

Det er stor dugnadsånd i Sør-Varanger Turlag. I 2020 har vi hatt til sammen 62 dugnadsdager fordelt på 

de ulike gruppene.  

 
 

Organisasjonen 

Sør-Varanger Turlagg hadde 283 medlemmer per 31.12.2020, som betyr en økning med 15 medlemmer 

fra 2019.  

Det er god økonomi i foreningen. Den totale beholdningen i Sør-Varanger Turlag er kr. 827.362,- per 

31.12.2020. Årsregnskapet viser et resultat på kr. 24.875,- i 2020. 
 

 

 


