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INSTRUKS FOR FASTBOENDE HYTTEVERTER  
  

Hensikten med hyttevertordningen er å holde orden på hytten, se til at hyttereglene følges og at gjestene 

ellers får svar på sine spørsmål og trives. 

Verten er foreningens representant på hytten og skal opptre korrekt og høflig i enhver situasjon.  

Verten har rett til å be om å få se gyldig medlemskort. 

Ved ankomst er det viktig å orientere seg om de oppslag som finnes på hytten, samt opplysninger i 

hyttens informasjonsperm. 

Annen vedlagt informasjon: Branninstruks for hytteverter, instruks for tømming av safe, telefonliste for 

ansvarlige i styre og administrasjon, opptellingsliste for proviant, skjema for reise og rapport. 

 

1. HYTTEPROTOKOLL: Gjestene skal skrive seg inn i hytteprotokollen umiddelbart etter ankomst. 

Sjekk at alle har skrevet seg inn, det gjør du best om kvelden når alle er inne. Sjekk også at gjestene har 

gjort opp for seg før de forlater hytten. 

Hytteverten skal være tilstede på hytten etter kl. 17.00 og om morgenen til hytten er klargjort av 

gjestene.  

 

2. SENGEPLASSER: Når det er mange gjester er det hyttevertens jobb å tildele rom, og organisere 

belegget på best mulig måte. Kontroller at sengetøyet er rent og at sengene er skikkelig oppredd. 

 Det er god folkeskikk at eldre og småbarnsfamilier prioriteres ved rom/sengetildeling.  

 Fellesturer/grupper har ikke andre rettigheter enn vanlige gjester. Dette gjelder selv om de på forhånd er 

registrert/booket på turlagskontoret. Det kan likevel være en fordel å avsette en del senger når man er 

kjent med at en fellestur ventes. Gjester som ønsker det kan bo i flere dager på hytten og beholde 

samme seng. 

 

3. RO PÅ  HYTTEN:  Det skal være ro på hytten fra kl. 23.00 til kl. 06.00. 

 

4. DAGLIG RENGJØRING: Hytteverten har ansvar for at hytten blir ryddet og vasket hver dag. Om 

nødvendig skal hytteverten fordele arbeidsoppgaver til gjestene. Dette gjøres enklest om kvelden når 

alle er tilstede.  

 Alle rom som har vært i bruk skal vaskes. Doen skal også vaskes hver dag. 

 Se til at det er ryddig og trivelig utenfor hytten, ved forbrenningsovnen og i uthuset. 

 Skitne håndklær og kluter reingjøres ved oppkoking. 

 Reine lysestaker er viktig for brannsikkerheten. Disse rengjøres lettest ved å sette dem på varm ovn 

(under tilsyn). Flytende stearin tømmes på en avis eller lignende. Mens de fremdeles er varm tørkes 

lysestakene reine med toalettpapir. 

 Matrester kastes fortløpende. 

 

5. BRANN: Les nøye gjennom egen branninstruks for hytteverter (vedlagt), oppslag på hytten og hyttens 

informasjonsperm. 

  

6. PROVIANT: Proviantrom og hyller holdes oversiktlige, ryddig og rene. Etterfyll fra hovedlager der det 

finnes. 

 Se til at riktige prislister henger godt synlig.  

 Før hytten forlates skal det gjøres en opptelling av proviant med mer. Bruk vedlagt skjema. 
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7. AVFALL: Sørg for at mest mulig brennbart avfall brennes fortløpende i ovnen. Gjør deg ellers kjent 

med gjeldende rutiner for avfallsbehandling (se oppslag på hytten og i informasjonspermen) og påse at 

de blir fulgt. 

*  Organisk avfall tømmes i doen. 

*  Restavfall med mer brennes i forbrenningsovn. Om nødvendig bruk litt diesel eller lignende under 

oppfyring. Pass på å ikke søle diesel på bakken. Dagen etter brenning (når den er kald) tømmes 

forbrenningsovnen for utbrent boss. Utbrente bokser, sølvpapir, med mer pakkes i doble svarte 

bossekker og legges under hovedhytte eller settes i vedboden. 

*  Flasker og glass skal gjestene ta med seg. Det som likevel blir kastet sorteres ut før brenning og 

samles i egen svart bossekk som legges på samme sted som utbrent boss. 

 

Plassering av utbrent boss: 

- Selhamar: I bossrom i uthus  

- Hadlaskard: I gamledoen 

 

Hallingskeid: En gang pr dag skal boss og flasker bæres opp til container på stasjonen. Det skal ikke 

brennes på forhånd. Det skal ikke lagres boss, flasker eller kartonger i vedboden. 

 

 

8. PROPAN: Se eget oppslag for skifting av gassflaske og bruk av gassapparat. Fulle propanflasker står i 

utrom, bod eller eget propanhus. Tomme propanflasker settes samme sted.   

        

9. TØMMING AV SAFE: Egen instruks følger vedlagt. Nøkkel til safe leveres videre til neste vakt. 

Ellers returneres safenøkkel i henhold til avtale til rette ansvarlige i administrasjonen.  

 Ved lengre hyttevertopphold og ved stort besøk er det lurt å tømme safen ofte. Kontrollerte fullmakter, 

pengekonvolutter og protokollsider samles fortløpende og oppbevares for seg selv i safen til hjemreise.

        

 Oppgjør fra safe leveres Turlagskontoret umiddelbart etter hjemkomst.  

       

10. ULYKKER: Dersom det offentlige hjelpeapparat skal koples inn, skal varsling i første rekke skje til 

Politi på telefon 112, eller nødhjelp på telefon 113.  Husk at varslingen må inneholde: 

 HVEM. Navn, adresse. Hvor det ringes fra. 

 HVOR: Nøyaktig stedsangivelse. 

 HVA:  Hva har hendt. 

 NÅR:  Når skjedde det. 

 Få meldingen bekreftet. 

Vakten varsler også ansvarlig Turistforening/Turlag. Fortrinnsvis daglig leder , hytteansvarlig eller 

styreleder.  

Se ellers avsnittet om beredskapsplan i permen for hytteinformasjon. 

 

11. VÆR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ:  

Røyking er bare tillatt utendørs. 

 

Hund Dagens grunnregelverk er at hunder ikke skal oppholde seg i oppholdsrom eller soverom. 

Bakgrunnen for dette regelverket er: En del personer er allergisk for hund. Man skal være klar over at 

allergiproblemet kan være tilstede på hytten flere uker etter hunden har vært der. Det er derfor ingen 

løsning at andre gjester ikke har noe imot at hunden er i oppholdsrommet. Videre er det et problem at 

mange er redde for hund. Dette er kanskje det største problemet. Hunder skal derfor plasseres langt unna 
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vanlige ferdselsveier på/ved hytten. Utenfor hytten bør hunder plasseres borte fra inngangspartier og 

stien mellom hyttene og do/uthus. Det siste momentet er hygiene. Vi har dessverre en del dårlig erfaring 

med at hundeeiere bruker hyttens ulltepper, skåler og senger til hunden. 

En del grunneiere er også sterkt imot hund – spesielt i de områdene der sau beiter. Hunder skal holdes i 

bånd i den perioden husdyr beiter. 

 

Hytte Tiltak inne 

Alexander Grieg Hundebur i skibod kjeller. 

Breidablik (Kvam) 2 hundebur i uthus 

Breidablikk Ingen fornuftige tiltak med dagens 

bygningsmasse 

Brydalen Hund kan ligge i steinbu. 

Fonnabu 2 hundebur i steinbu. 

Gullhorgabu 3 hundebur i sikringshytte. 

Hadlaskard 4 hundebur i kjeller i hovedhytte. 

Hallingskeid 2 hundebur i hovedhytte. Plassert i 

vedbod og hovedvaskerom.  

Høgabu Sikringshytte tilrettelagt med bur.  

Kalvedalen Ikke egnet for hund. Ingen egnede 

steder på hytten eller i uthus. Både 

gang og vedbod er gangareal. 

Norddalen Sikringshytte tilrettelagt med bur. 

Selhamar Sikringshytte tilrettelagt med bur. 

Skåla Skålabu tilrettelagt med bur i gangen.  

Solrenningen Sikringshytte tilrettelagt med bur. 

Stavali Tilrettelagt med 4 hundebur i steinbu. 

Skavlabu Sikringshytte tilrettelagt med bur. 

Træet Kjeller i hovedhytte og låve. Ikke 

spesielt tilrettelagt. 

Vardadalsbu Sikringshytte tilrettelagt med bur. 

Vatnane 1 hundebur på kjøkken. 

Vending Sikringshytte tilrettelagt med bur. 

Åsedalen Hundebur i sikringshytte. 

 

 

 

12. FISKE: På noen hytter ligger det fiskekort ute for salg. Gjestene ordner dette selv med å legge penger 

for fiskekort i våre pengekonvolutter og merke de med ”Fiskekort”, eller skrive ”Fiskekort” og beløp på 

Betalingsfullmakten.  

 

13. ANDRE OPPGAVER: Hytteverten kan også få andre oppgaver. På Hadlaskard, Hallingskeid og 

Selhamar skal hytteverten bake brød i påsken og om sommeren. 
 

   14.  SKILTING: Sjekk at riktige skilt er montert utenfor hytten og ved de nærmeste stideler. Ved mangler: 

Se om riktige skilt ligger på hytten. Sørg for at disse blir montert. Rapporter om mangler til ansvarlig i 

administrasjonen. 
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15. RAPPORT: Verten skal levere inn skriftlig rapport som også inneholder mangler m.m.  Beholdning av 

toalettpapir, fyrstikker, ved, stearinlys og svarte søppelsekker skal telles opp før avreise. 

 

VINTER 

Ved hytteverttjeneste om vinteren kommer følgende viktige oppgaver i tillegg. 

 

16. VANN: Sørge for at det er vannhull på isen (merkes med kvist) og/eller sørge for å utnytte ovnsvarme 

til smelting av snø og oppvarming av vann. 

 

17. RØMNINGSVEIER, HOVEDDØR TIL SIKRINGSHYTTE OG HOVEDHYTTE skal holdes frie 

for snø. 

 Hold dørkarmene frie for snø og is slik at ikke hengslene blir sprengt og slik at døren(e) kan lukkes 

(bruk for eksempel en skrape). 

 Snøspade skal henge utenfor hoveddøren(e) når hytten forlates. 

            

08.06.2017 MD 

mailto:post@bergen-turlag.no
http://www.bergenoghordalandturlag.no/

