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BLI MED Å FEIRE DNTS 150-ÅRSJUBILEUM 

”Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, 
hva der er stort og vakkert i vort land” 
Thomas Heftye, DNTs stifter.

Foto: Sindre T Lønnes

HEI IGJEN!

Året 2017 gikk fort!  Opp 
telling er i gang for å se om HT 
har hatt en god sesong, både i 
fjellet på hyttene og på tur.   
Og vi har blitt flere medlemmer, 
det er rett før vi passerer 7 000 
i utgangen av året. Det må bety 
at foreningen har et tilbud folk 
vil ha og bli med på!

Nytt turprogram følger bladet og gir et 
godt turtilbud for de fleste, uansett form 
og erfaring.  Har du ikke vært med på 
fellestur før? Prøv det, og snakk litt med 
Rolf Erik i ekspedisjonen dersom du er i 
tvil om hvilken tur du bør velge.

2018 står for tur.  Dette blir DET STORE 
JUBILEUMSÅRET.  Dvs at DNT er 150 
år og dette markeres over hele landet og 
i flere nettkanaler.  Følg med og bli med  
 
 

på feiringen. Hos oss blir dagen feiret             
4. februar i Djupadalen og på Olalia. HT 
er en av 57 foreninger som er med i den 
store turistforeningsfamilien.  

HT har en organisering som er styrt av 
de tillitsvalgte, med 4 ansatte som passer 
på at alt går rundt, både økonomisk og 
organisatorisk.  Ca 200 tillitsvalgte, som 
er valgt på årsmøtet, er ryggraden i alt ar-
beidet som holder foreningen i drift. Alt 
fra hyttene, HT-nytt, stier og broer, Bytu-
net og all annen dugnad som må til for at 
både organiserte og private turer kan bli 
gjennomført. 

Alle som er valgt til ledere i sine komi-
teer og hytter organiserer slik at hytter 
er i orden, HT-nytt kommer ut, tur- 
programmet blir laget og dugnader 
blir organisert og gjennomført etter  
planen.  Bra jobb alle sammen!  Og det 
trengs mange hender og føtter for å 
få dette til.  Se annet oppslag i bladet! 
 
 

Ha et godt nytt turår alle sammen!!

Karl Andreas (Kalland) Knutsen
Styreleder

GOD JUL OG 
GODT NYTT ÅR

TIDENES TURFEST 19. januar i Oslo 
Spektrum Festforestilling med flotte 
artister, bilder og filmer fra DNTs 
aktiviteter nå og gjennom 150 år.

KOM DEG UT-DAGEN 
DNTs utebursdag søndag 4. februar 
i Djupadalen og på Olalia.

HAUGESUND PÅ LANGS søndag 29. april.

SOMMERÅPNING på utvalgte hytter 
søndag 30. juni.

JUBILEUMSARRANGEMENT PÅ 
KROKAN, DNTs første hytte ved 
Rjukanfossen fredag 27. juli.

JUBILEUMSFEST PÅ UTVALGTE 
HYTTER lørdag 28. juli.

FRILUFTSLIVETS DAG 
søndag 2. september i Djupadalen.

 HT-NYTT  2-2017     3    

LEDER

INNHOLD

Foto forside: Marius M. Sælevik

4 6

10 12

2820

Karl Andreas (Kalland) Knutsen

HT-NYTT
Haugesund Turistforening
Postboks 432,
5501 HAUGESUND
Besøksadresse: Strandgt. 171, Bytunet
Telefon: 52 71 53 11
Internett: haugesund.dnt.no
haugesund@dnt.no

Åpningstider Butikk/Tur-info
Man.–fred.: 10–15.30 Lørd. STENGT.

Daglig Leder: 
Lauren McPherson Simonsen
lauren.simonsen@dnt.no

Leder prosjekt og teknisk drift: 
Rolf Svendsen
rolf.svendsen@dnt.no

Tur-/hytteinformasjon: 
Rolf Erik Svanberg
rolf.erik.svanberg@dnt.no

Aktivitetsansvarlig: 
Audhild Sannes
audhild.sannes@dnt.no

Opplag: 4500
Trykkeri: Haugesund Bok & Offset

Redaksjonskomite:
Lisbet Kallevik
Alexander Urrang Hauge
Anita Sælevik
Per Qvale
Åsa Leifsen

Styreleder:
Karl A. Knutsen

Styremedlemmer:
Inger Kallevik Haavik
Roald Bø
Per Sigurd Velde
May Britt Vihovde
Rolf Børseth
Unni Vestre

Varamedlemmer:
Per Fatland
Bjørg Kristin Steinsland

Leder undergrupper:
Ungdomsgruppa: Kjartan Pedersen
Barnas Turlag: Merete Ree
Seniorgruppa: Paul Bernhard Postvoll
Fjellsportgruppa: Kjetil Kvåle

              Sauda Turlag: Anne Grethe Lindseth

               Etne Turlag: Evy Hetland Hus

               Vindafjord Turlag: Arne Gunnar Habbestad

Kontingentsatser 2018:
Familiemedlemskap                                               
Hovedmedlem                                                         
Ungdom (19–26 år)                                                
Honnør (67 år og over)
Barnas turlag (0-12 år)
Skoleungdom (13-18 år)
Husstandsmedlemskap                                   
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Dåpsgave
Jubileumsgave 10 år  
Portotilbud for medlemskap (utenfor Norge)
Tillegg for innbundet DNTs årbok

Kr.     1250,-
Kr.      680,-
Kr.      350,-
Kr.      530,-
Kr.      125,-
Kr.      210,-
Kr.      340,-
Kr. 17 000,-
Kr. 18 250,-
Kr.   1  100,-
Kr.   6 800,-
Kr.       100,-
Kr.         50,-
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Det som har vært den store utfordringen 
er transporten og ilandstigningen.  Tid-
ligere hadde vi en stor flåte som var for-
ankret til den høye kaien. I en storm slet 
den seg og ble skadet. Det ble også trap-
pene i kaien. For å gjøre tilkomsten for 
småbåter lettere og ilandstigningen sik-
ker satser vi nå på en ny brygge like ved.   
Arbeidet er startet ved at Kystverket be-
vilget penger til prosjektering av brygga.  
Den er nå tegnet og funnet godkjent 
av kommunen og Fylkeskonservatoren 
(mye er fredet).  Kystverket stilte så med 
sin store båt Utvær. Den har borerigg om 
bort, og det er nå boret store jernpåler 
ned i fjellet.  Disse blir innfesting for 
brygga.
       Så er det da spørsmål om penger 
til et slikt prosjekt?  Det arbeides med                   
 

finansieringen parallelt med det praktiske 
arbeidet.  Rogaland Fylkeskommune har 
allerede bidratt med kr 150 000,-.  Vi har 
søkt om og satser på at vi får et tilskudd 
fra Karmøy kommune. Geitungen er 
tross alt et av Karmøys signalbygg!  Båter 
skal også kjøpes inn.  Flere lokale firma 
er kontaktet om tilskudd.  Et så positivt 
tiltak bør støttes lokalt.

                                
Nå er det tilbake til muskelkraft!  Vi satser 
på to robåter, som vi tilbyr de som ikke 
får annen transport.  Det arbeides med 
plass for disse og organiseringen rundt 
dette.

GEITUNGEN 
     FYR

Geitungen fyr har ligget litt «nede for telling» i et par år.  Nå satser HT på å få tilbudet opp på plass 
igjen.   Boligen er for så vidt klar til innrykk, men en del formaliteter må utføres, slik som bruks-    
endring, godkjent brannanlegg, slokkeutstyr og rømningslys. Dette blir nå ivaretatt.

Tekst : Karl Andreas (Kalland) Knutsen

Foto : Inger Kallevik Haavik Foto : Inger Kallevik Haavik

Foto : Kystverket Vest

Foto : Kystverket Vest
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BUFØREVEGENGEITUNGEN FYR

Litt historikk:  

I starten hadde foreningen to  
båter med påhengsmotorer,  
som besøkende kjørte og  
betjente selv. Dette måtte  
opphøre pga stadige havarier  
pga ukyndighet.  Det var også  
en ordning med Skudeholm  
av Skudenes, som hadde  
guideturer i sommersesongen  
i samarbid med turistinforma- 
sjonen.   Så kjøpte vi en egen  
motorbåt, som tok ca 10  
personer, med egne folk fra  
Skudeneshavn som førte folk  
over. Dette var i strid med  
forskriftene for transport og  
måtte opphøre. 

HVORDAN  
KOMME SEG UT?



BERGENSERNES HEMMELIGE 
FJELLOMRÅDE

To timer i bil østover mot Dale så nær-
mer du deg. Men først må du kjøre 
opp Bergsdalen, en dal som Ivo Caprino 
må ha fått inspirasjon til Il Tempo  
Gigante fra. Det er en opplevelse i 
seg selv å kjøre oppover den svingete, 
smale og til tider uthogde veien som 
tidligere var hovedveiforbindelsen  
mellom Voss og Bergen.

Bergen og Hordaland Turlag har 
mange spennende hytter å besøke i 
dette varierte fjellområdet som altså 
ligger mellom Bergen og Voss. Det 
er ikke fullt så værutsatt som mange 
andre høyereliggende områder. Bergs-
dalsfjellene byr på både merkede og 
umerkede ruter mellom hyttene. Her 
kan både barnefamilier og fjell-fanter 
finne seg godt til rette både med og 
uten snø!

Hvis du skulle få lyst på en tur i vinter-
halvåret i flotte, milde vestlandsfjell er 
Bergsdalen et godt valg. 

Vi valgte ut en skitur som gikk  
Lid-Høgabu-Gullhorgabu-Småbrekke. 
Med totalt 18 km på tre dager er dette en 
overkommelig tur i antall kilometer for 
vårt reisefølge. 

MOTBAKKEN
Første etappe, Lid-Høgabu er egentlig en 
typisk vestlands-skitur. Det går i grunnen 
oppover, hele veien. En starter på 450 
moh og 5 km senere er en oppe på 960 
moh. Kun avrundet med en liten bakke 
ned mot hytta. 

Høgabu er en av Bergen og Hor-
daland Turlag eldste hytter, bygget på 
1930-tallet. Den har 25 sengeplasser 
og ligger flott til ved Tjørnadalsvatnet.                               

Hytta ligger plassert slik at en i vinter-
halvåret har perfekte forhold for snø-
hule, aking og andre mer eller mindre 
halsbrekkende aktiviteter rett utenfor 
døra. Det er også tilrettelagt for hund i 
sikringshytta på Høgabu, der eier kan 
sove sammen med sin firbente. Men vår 
inne-Husky Balto (9) synes at å sove i 
egen snøhule er topp! 

LITT FOR SPENNENDE 
NATT
Natten på Høgabu ble spesiell. Midt på 
natta sov de fleste tungt. Undertegnede 
drømte om motorsykler og om ungdom-
mer. En annen lurte på hvorfor noen 
hadde lyst han så intens i ansiktet i  
løpet av natten. En tredje husker at han 
fikk mumlet navnet sitt. Ja ja jeg heter 
«Nils»….. slutt å mas, jeg sover…..

Tekst:  Anita Sælevik

Alle har hørt om Fløyen og Rundemannen og de andre byfjellene rundt Bergen. Men har du hørt 
om Bergsdalen? Dette området som bergenserne deler med Vossingene, er så absolutt verdt å 
utforske. 

Glad gjeng på tur! 
Fotograf: Kurt «Bergenser»

Balto (9år) sover ute i 
egen snøhule ved Høgabu. 
Foto Kristin Sælevik
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Det viste seg på morgenkvisten at en 
av gjestene hadde en avtale med å sende 
en sms når han kom til hytta. Vedkom-
mende fikk ikke sendt melding fordi det 
IKKE er mobildekning på hytta. Han 
mener selv han hadde tatt med dette for-
beholdet når han dro. Det viste seg altså 
at motorsykler var snøscootere, og ung-
dommer var voksne frivillige i Røde Kors 
hjelpekorps. De var på jakt etter «Nils» 
fordi han var blitt meldt savnet av en som 
forventet en sms.

Dette er et godt eksempel på hvor 
viktig det er å være bevisst på hvordan 
mobildekning er i et fjellområde du skal 
ferdes i. Og at det er viktig å gi beskjeder 
som ikke kan misforstås. 

Men sånn i ettertiden er jo dette 
en opplevelse som setter spor. Kanskje  
spesielt for den «uheldige Nils» men 
også for oss andre. Alt i alt så ble det jo 
også en test for de frivillige. Oppdraget 
deres endte jo bra, og vi kunne med egne 
øyne se hvor godt frivilligheten fungerer.

HVORFOR HAR VI IKKE 
GJORT DETTE FØR?
Strekningen Høgabu-Gullhorgabu er 
ikke kvistet. Og det er kanskje det som 
fikk en av guttene i følget vårt til å føle 
at han gjorde noe nytt og spennende. 
Å gå utenfor løypene i fjellet kan være  
krevende, men det kan jo også være en 
sjelsettende affære når været viser seg fra 
sin aller beste side.

Vi fikk denne dagen følge av to hygge-
lige bergensere som hadde lyst å gå sam-
me veien som oss. De var litt usikre på 
å gå i u-kvistet løype, men følte seg tryg-
gere da vi skulle samme veien. Vi gikk ut 
litt tidligere enn de og tok navigasjon og 
«lesing av snø, skvaler, fenner» oppover 
bakkene. Og så tok disse kjekke mennene 
oss igjen i et av de bratte partiene.

Vel oppe på flatene var det vindstille 
og knallblå himmel. Og kjenningsmelo-
dien til fjellvettreglene spilte i bakhodet 
på oss som er oppvokst med disse på TV.  
Vi kom oss opp på en liten høyde og skuet 
utover den majestetiske utsikten. Her så 
vi ingen skispor utenom våre egne og det 
var ingen lyder å høre. Da falt det noen 
fine og særdeles magiske ord fra en av 
ungdommene i følget vårt. Hvorfor har 

vi ikke gjort dette før? Dette var ord som 
gjorde virkelig inntrykk. Det var en stor 
opplevelse å bare få være til stede og nyte 
naturen akkurat der og da!  I tillegg skulle 
en få oppleve at unge mennesker klarer å 
se hvor heldige de er. De er i naturen, i 
øyeblikket og de rundt skjønner at her er 
det virkelig snakk om ekte følelser for oss 
alle.  Vi er heldige vi som får oppleve fri-
luftslivets gleder!

Turen fortsatte litt småkupert før dis-
se to gentlemennene fikk overta styrin-
gen. De geleidet oss trygt nedover fonner 
og heng mot Gullhorgabu. Flere av oss 
lagde ganske mange huller i bakkene! Og 
gang på gang stod de tålmodig og ventet 
på oss i bunnen. 

Gullhorgabu er en ny hytte i moderne 
stil. Den er fra 2014 og har masse sjarm. 
Her er det 34 sengeplasser. Utenfor er 
det stor boltreplass med mange fine bak-
ker, så også denne hytta egner seg godt 
for barn i alle aldre. Det er også god plass 
til firbente da det er tre hundebur tilgjen-
gelig i sikringshytta. 

PEELING
Siste dagen gikk turen nedover til Små-
brekke. Denne dagen var preget av en 

helt annen værtype enn dagen før. Vær-
varslerne på yr.no hadde meldt at det 
kunne bli stritt. Nå var det peeling som 
stod på menyen. Vindstyrke opp mot 
liten storm skal en ha respekt for. Men 
vindretningen var gunstig i forhold til 
marsjretningen. Vi visste i tillegg at vi 
ville komme lavere ned innen ikke altfor 
lang tid.

Blikk stille dagen før, og nå kunne 
en ikke føre en enkel samtale en gang. 

Godt pakket inn i klær og med vinden i 
ryggen ble det allikevel en forholdsvis 
trygg tur nedover. Det ble litt skum-
melt for enkelte, men også lærerikt på 
sin måte. 

Som vestlending er en opplært til 
å ta godt vare på finværsdagene. Men 
det er ikke alltid de kommer når du 
«trenger» dem. Men av og til så er vi 
heldige!

Takk for en uforglemmelig tur!

BERGSDALEN

Sommer T i vinterland. På vei mot Gullhorgabu 
Foto Marius M. Sælevik

Høgabu – Foto Per Myhre

Krevende nedkjøring mot Gullhorgabu
Foto Marius M. Sælevik

BERGSDALEN

Snart på toppen av alle motbakkene på vei til Høgabu 
Foto Kristin Sælevik
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Haugesund Turistforening ga høsten 2017 ut heftet På tur Tysvær og Bokn. Redaksjonen har            
bestått av Torfinn Dommersnes, Lars Kristian Gjerde og Per Qvale. Tanken er å prøve å få lage  

turhefter for hver av kommunene i HTs virkeområde.

 
 
Heftet inneholder 32 turforslag fra       
Tysvær og 5 fra Bokn. Mange av turene 
er tidligere omtalt i de tre turtipsbøkene 
som HT har utgitt, men det er også tatt 
med andre turer. Det er stor variasjon i 
turene, slik at vi får tips om både korte og 
lette turer og lengre og tyngre.  

Turtraseene er gått opp på nytt og det 
er tatt med mye informasjon om kultur-
minner, sagn og historie fra de aktuelle 
turområdene.

Både Tysvær og Bokn kommune har 
kjøpt inn turheftet og sendt det til alle 
husstander i kommunen. Turheftet er 
til salgs bl.a. i HTs butikk på Bytunet og 
er et godt tips for en helsebringende og       
rimelig julepresang.
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NYTT TURHEFTE

NYTT  TURHEFTE 
FOR TYSVÆR OG BOKN

Tekst:  Per Qvale
SØNDAG 29. APRIL 2018

Årets fineste søndagstur
Finn frem turskoene og bli med på

7  TOPPER FRA NORD TIL SØR
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påmelding på:

 

haugesundpalangs.no

for å unngå kø!

Redaksjonen har bestått av (v – h) Torfinn Dommersnes, Per Qvale, og Lars Kristian Gjerde

NYTT TURHEFTE FOR HAUGESUND PÅ TRAPPENE

Det er i gang arbeid med et turhefte/-bok for Haugesund, med Torfinn 
Dommersnes, Lars Kristian Gjerde og Per Qvale som redaksjon. 

Boka skal i tillegg til turforslag i Haugesund inneholde en omfattende artikkel om 
Byheiene og Djupadalen i fortid og nåtid.

Det er planen å prøve å få utgitt boka i løpet av 2018.



Tekst og foto : Per Sigurd Velde
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TROLLTUNGA 
OG SKJEGGEDAL

Tekst og foto:  Per Qvale

Før kraftutbyggingen var det i Skjeggedal to gardsbruk, et par støler og slåttemark langs det ca 8 
km lange Ringedalsvatnet.

På 1850-tallet startet turismen i Odda. 
Bygda vokste mot århundreskiftet til å 
bli et av Norges største turistområder og 
hadde på det meste 10 hoteller. Mange 
av turistene tok også vegen til Skjeggedal 
og ble tatt med på båttur på Ringedals-
vatnet for å se de to store attraksjonene 
Tyssestrengene og Ringedalsfossen. På 
1880-tallet ble det også satt opp et lite 
hotell ved foten av Mågelifossen. 

Den Norske Turistforening bygde i 
tidsrommet 1897-1904 en rideveg mel-
lom Tyssedal og Skjeggedal på sørsida av 
elva. Stien er godt farbar også i dag og an-
befales. Dette var ellers den første vegen 
som ble laget til Skjeggedal. Før ridestien 
ble bygd, brukte bygdefolket en vanskelig 
og farlig sti, Sjoarvegen, på andre side av 

elva. Kjørevegen, som fortsatt er i bruk, 
ble først bygd på 1930-tallet.

Turistforeningen kjøpte fallrettene til 
Tyssestrengene og Ringedalsfossen med 
klausul om at de ikke skulle videreselges 
til utbygging. Likevel solgte Den Norske 
Turistforening i 1920 fallrettighetene til 
Tyssefaldene. Fossene ble utbygd i 1967.

Kraftutbyggingen i Skjeggedal begyn-
te ca 1906. I 1918 sto den imponerende 
Ringedalsdammen ferdig, 520 meter 
lang og 33 meter høy og med mer enn 
100.000 håndhogde stein.

TRALLEBANEN
Den 930 meter lange trallebanen, med 
en høydeforskjell på over 400 meter, ble 
bygd i 1911.

Det var en alvorlig ulykke i april 1955, 
da to personer døde og sju ble alvorlig 
skadd.  Også i 1990 ble en person alvorlig 
skadd i en ulykke på banen. 

Den ble bygd i forbindelse med kraft-
utbygging, men var i mange år et spek-
takulært og effektivt transportmiddel 
mellom Skjeggedal og Mågelitopp. De 
siste årene trallebanen var i drift, ble den 
drevet av hytteeierne på Topp og var ikke 
åpen for allmenn ferdsel.

Odda kommune vedtok alt i 2002 å 
legge ned trallebanen og bygge veg til 
Topp. Fylkesmannen/Riksantikvaren    
reiste innsigelse mot dette og uttalte at 
selv om Mågelibanen ikke var tatt med i 
fredningsvedtaket, var den en viktig del 
av helheten. Kommunen ble derfor opp-

fordret til å regulere den til spesialom-
råde bevaring, da en fjerning av Mågeli-    
banen ville redusere forståelsen og opp-
levelsen av Tyssedal kraftverk.

Kommunen utsatte da vedtaket og 
forsøkte å finne løsninger for fortsatt 
drift av banen. Statkraft/Tyssefaldene 
AS søkte i 2010 om tillatelse til forlenget 
drift i påvente av evt løsning, men ga opp 
driften i 2011 for heller å satse på kjøre-
veg til Topp.

Trallebanen ble endelig stengt 
31.12.2011 og er nå revet.

Da det ble bestemt at trallebanen 
skulle legges ned, satte hytteeierne på 
Topp i gang arbeid med kjøreveg fra 
Skjeggedal til Topp.  Denne sto ferdig 
i 2017 etter ca 3 års arbeid. Det er en 
bomveg med svært begrenset, privat  
parkering for ca 50 biler på toppen.

PROSJEKT BRAKUFSA
Det gikk tidligere en sti stort sett på ven-
stre side av trallebanen. Stien var ulendt, 
men gangbar. Den ble stengt da arbeidet 
med kjøreveg tok til.

Den gamle stien fra Skjeggedalsstova 
til Mågelitopp, ca 800 meter lang, ble da 

restaurert. Dette var tidligere vegen til 
fjells for både folk og fe, enten til jakt og 
fiske eller stølene i Gryteskar og Floren. 
Men denne stien hadde nå ikke vært i 
bruk på ca 100 år. 

Sherpaer fra Nepal i regi av Mågeli 
Utvikling har utført det meste av stein-
arbeidet. Arbeidet startet i 2012. Det 
meste av steinen, ca 50 tonn, ble fraktet 
med helikopter fra Jondal. Utgiftene ble  
dekket av ulike offentlige instanser, tur-
laget, banker og forsikringsfond.

TUREN TIL                   
TROLLTUNGA
Trolltunga er en steinformasjon som går 
horisontalt ut fra fjellet ca 700 meter 
over Ringedalsvatnet og ca 1100 m.o.h.

Turen har en høydeforskjell på ca 
900 meter, og den er ca 2,5 mil. Det er 
en lang tur, og vi bør regne med å bruke 
10-12 timer t/r

Den går i et høytliggende og barskt 
terreng, og Trolltunga er i praksis kun til-
gjengelig fra slutten av juni til ca midten 
av september.

Det går en tydelig, men bratt sti i 
skog opp Brakufsa til Mågelitopp (ca 750 

moh) et lite stykke nord for den tidligere 
trallebanen, 

Vi går på skiltet og T-merket sti flatt 
innover Mågelitopp til stigningen opp 
først Gryteskar og deretter Trombeskar. 
Herfra i sørøstlig retning slakt ned mot 
Store Floren og over Hestflåene. Etter 
dette oppover i kupert terreng og der-
etter rolig ned mot Tyssehøl. Her gikk 
Tyssestrengene før de ble utbygd på 
1960-tallet.

Ca 20- 30 minutters gange fra Troll-
tunga kommer vi til fantastiske Preike-
stolen med et mektig utsyn over Ringe-
dalsvatnet! Et skilt viser hvor vi skal ta av 
fra stien.

HIMMELSTIGEN
Den såkalte Himmelstigen til Trolltun-
ga ble åpnet i 2010. Turdeltakerne syklet 
ca 7 km inn Ringedalsvegen og gikk der-
etter ca 1,5 km i motbakke, fra ca 450 
moh til ca 900 moh. De siste 150-200 
meter klatret de opp til platået ca 1 km 
fra Trolltunga på trinn av armerings-
jern som steg/håndtak, en via ferrata. 
Himmelstigen kommer opp ca 1 km fra 
Trolltunga.
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Da det ble konstatert usikkert fjell i 
traseen, ble klatreruta Himmelstigen av-
viklet i 2017.

Fra gammelt av ble en sti innerst i 
Ringedalsvatnet til Mikkelsplass kalt for 
Himmelstigen. Dette var ikke noen via 
ferrata, men en meget luftig sti for de 
mest høydesterke og fjellvante. Det skal 
ha gått ras i denne traseen som gjør at 
denne ikke lenger er farbar.

Vegen langs Ringedalsvatnet ble laget 
i forbindelse med Tysso II- utbyggingen 
som startet i 1964. Planen var i ta trans-
porten inn Ringedalen med båt eller på 
isen, men dette viste seg bortimot umu-
lig på det regulerte vannet.

Det ble derfor bygd veg. Det ble først 
bygd en slags trallebane ned til vannet og 
til en stor flåte for transport av maskiner 
og utstyr. Utstyret ble satt i land på ulike 
steder innover dalen. Det ble bl.a. brukt 
rasmasser fra Preikestolen til vegen, som 
ble ferdig i løpet av året.

TROLLTUNGA-ZIPPEN
Innerst i Ringedalen ca 7 km sykkeltur 
fra demningen og etter ca 500 m klatring 
i steinur opp til Tyssebotn er det satt opp 
tre ziplinere på rad. Med en høydefor-
skjell på ca 200 meter kan man gli 600 
meter. Det er brems på trinsene, så man 
kan styre farten selv. Uten brems kan  
farten komme opp i ca 50 km/t, men med 
stoppesystem som sikrer myk stopp. Det 
er aldersgrense på 15 år.

I 2013 var det prøveår, fra 2014 var 
zippen i full drift.

REINASKORSBU
Den tidligere turistforeningshytta Reina-
skorsbu ligger på ca 1.200 moh. ca 10  
minutters gange fra Trolltunga.  Hytta 
hadde kun seks senger, og den var  
meget lite brukt fram til trafikken til 
Trolltunga eksploderte. Etter dette 
og fram til den ble stengt for noen år  
siden, ble den Odda og Ullensvang turlags  
desidert mest besøkte hytte.

Bergen og Hordaland Turlag /Odda 
og Ullensvang Turlag planla ny hytte på 
Reinaskor på 80-100 kvm og ca 20 sen-
ger, samt ei sikringsbu med seks senger. 

Planen var å ha ferdig den nye hytta høsten 
2011. Men i 2012 fikk turlaget avslag på 
søknaden. Avslaget ble begrunnet med 
hensynet til villreinen i området. Hytte-
planene ble deretter lagt bort.

I 2017 er det på nytt diskusjon om 
bygging av turisthytte i området, men det 
er foreløpig stor usikkerhet om det blir 
noe av dette prosjektet. 

GONDOLBANE?
Det ble i sin tid foreslått å bygge gon-
dolbane fra Skjeggedal til Topp, men 
prosjektet ble lagt bort da vegbygging til 
Topp startet. Det har også vært lansert 
planer om gondolbane fra Skjeggedal til 
Litle Floren. En slik gondolbane ville løf-
te turgåere ca 430 høydemeter. Planene 
er foreløpig lagt på is.

FOTTURISMEN TIL 
TROLLTUNGA
Lokalkjente har naturligvis kjent til Troll-
tunga i alle år, men fra 2005-2006 av har 
naturfenomenet blitt en verdenskjendis. 
Besøkstallene har eksplodert. 

I 2010 var det ca 1000 fotturister 
på Trolltunga, mens det i 2016 ble det  
registrert omtrent 69.000 besøkende og 
ventet besøkstall for 2017 er ca 85.000. 
Søndag den 26.8. var den best besøkte 
dagen i 2017, da 2352 personer passerte 
telleren.

Den store økningen i besøkende ga 
også en rekke utfordringer. Det manglet 
bl.a. toalettfasiliteter, slik at området 
langs stien i høysesongen ble tilgriset. 

Det ble også mange redningsaksjoner. 
Mange, kanskje særlig utlendinger, men 
også nordmenn, var uvant med lange 
turer i høyfjellsterreng, og mange hadde 
dårlig utstyr. Ikke så få undervurderte 
nok også hvor lang turen var, og en del 
ble overrasket over dårlig vær og føre. I 
tillegg oppsto skader og ulykker. 

I 2015 var det 23 utrykninger til 
Trolltunga. I september dette året døde 
en ung kvinne da hun falt ned ved Troll-
tunga og omkom. 

I løpet av dette året ble det satt opp 
et par nødbuer, den første etter ca 5 km, 
den andre etter ca 9 km gange. Det er 

ikke meningen at nødbuene skal brukes 
til overnatting, og det er ikke ovn eller 
oppvarming i disse, kun noen ulltepper 
og litt proviant.

I 2016 var det hele 40 redningsaksjo-
ner i Trolltungaområdet. Den 7.4.2016 
ble nødnett med 4G-dekning på Troll-
tunga offisielt åpnet.

De mange redningsaksjonene ble en 
meget stor belastning for de frivillige 
mannskapene i det lokale Røde Kors. 
Den 6.7.2017 ble det derfor flydd opp 
ei redningsbrakke som ble plassert nær  
Floren. Denne ble bemannet av fjellvak-
ter 24 timer i døgnet. Brakka kan romme 
10-12 personer, slik at turgåere som er ut-
slitt, mangler mat eller har dårlige klær i 
forhold til været, kan tas hånd om. Fjell-
vaktene gir også råd og hjelp til turistene. 

I 2017 er tallet på redningsaksjoner 
pr 23.10.2017 sunket til 21, trass i økt 
trafikk. I Hardanger Folkeblad 28.8.2017 
fastslår den lokale områdeleder for 
Røde Kors at ordningen med fjellvakt  
fungerer. Fjellvaktene var på plass til  
helgen 7.-8.10.

TROLLTUNGA TROLLTUNGA
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GRØNN FREDAG

Fredag 24. november arrangerte DNT Grønn fredag som en motvekt til Black Friday.   
DNT ung Haugesund stod for arrangementet i Haugesund.

Målet var å sette fokus på gjenbruk og 
bytting. I forkant og under arrangemen-
tet kom mange med utstyr og klær de  
 

ikke lenger brukte. Og mange var innom 
for å se om det var noe de kunne ha bruk 
for. Klær og utstyr fikk kjapt nye og  
 

fornøyde eiere. Dette var et vellykket ar-
rangement og blir nok garantert gjentatt 
i 2018.

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

 

Haraldsgt. 40 • Postboks 260 • 5501 Haugesund
Tlf.: 52 70 09 99 • Fax: 52 70 09 90

VÅRE TURVENNER

STØTT 

VÅRE 

ANNONSØRER 

DE STØTTER 

OSS

Telefon: 52 72 17 40
Sørhauggt. 183
5525 HAUGESUND
post@haugesund.intersport.no
Følg oss på facebook

I turistforeningens tjeneste

•Transport av personell, proviant, utstyr og brensel
• Returtransport av avfall
• Beredskap ved hendelser

5780 KINSARVIK   tlf: 53 66 64 40  fax 53 66 64 41
Internett www.airlift.no/ e-mail tra�kk@airlift.no

 

AIRLIFT  

5780 KINSARVIK / tlf: 53 66 64 40
www.airlift.no / trafikk@airlift.no

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD JUL 

OG ET GODT NYTT ÅR
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GRØNN FREDAG
FOR FØRSTE GANG

Teks tog foto:  Audhild Sannes



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�• • • •�.

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.

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

VÅRE TURVENNER

Tradisjon, kvalitet og 
kreativitet blandet med 

entusiasme er oppskriften
på godt storkjøkkenmiljø.

Du finner oss over hele landet.

www.norrona.net

TRADISJON I SOLID HÅNDVERK

LIAHEIA, 5574 SKJOLD - TLF. 52 76 72 00 - FAX 52 76 72 01
E-POST: kv@kalstveit.vik-no / Internett: www.kalstveit-vik.no

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

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet. Telefon: 52 70 22 70
A.S

Sørhauggt. 88 v/Markedet  52 70 22 70  post@horneland.no

VÅRE TURVENNER

STRANDGATEN 139 TLF: 52 72 14 74

  
 
 
 

Vi har helikopter på 
våre lokasjoner i 
Bergen, Voss, Sand, 
Stavanger, Kristiansand  
og Sandefjord.

Ring oss for pris!
Tlf.: 88 0013 13 – E-mail: post@fonnafly.no

www.fonnafly.no

suldaltransport.no

Kvalamarka 29 • 5514 Haugesund • 52 70 45 30 • bjellandvvs.no
VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på 
et utall måter og brukes til oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den 
alternative varmeløsningen som passer best for hytten din. Løsningen som 
er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full 
gang med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for 
oppvarming av tappevann og grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg 
og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

OG HYTTEVARMEN HENTER DU RETT FRA NATUREN
Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på et utall måter og brukes til 
oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den alternative varmeløsningen som passer best for hytten 
din. Løsningen som er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full gang 
med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for oppvarming av tappevann og 
grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

Kvalamarka 29 • 5514 Haugesund • 52 70 45 30 • bjellandvvs.no
VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Fra fjellgrunnen, jorda, sjøen eller lufta. Lagret solenergi kan utnyttes på 
et utall måter og brukes til oppvarming. Vi hjelper deg med å finne den 
alternative varmeløsningen som passer best for hytten din. Løsningen som 
er valgt for Olalia Fjellstue, er et godt eksempel i så måte. Der er vi i full 
gang med å oppgradere til varmepumpeanlegg basert på bergvarme for 
oppvarming av tappevann og grunnvarme ved hjelp av gulvvarmeanlegg 
og radiatorer. Ta kontakt med oss hvis du har planer.

OG HYTTEVARMEN HENTER DU 
RETT FRA NATUREN

BESØK OSS PÅ
haugesund.dnt.no

VI I HAUGESUND TURISFORENING 

ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER  

EN RIKTIG GOD JUL 

OG ET GODT NYTT ÅR

post@argusprofil.no / mob 48348059 / argusprofil.no
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DUGNADDUGNAD
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VÆR MED PÅ DUGNAD!
HT har snart 7000 medlemmer på Haugalandet.  Den mest aktive gjengen 
er ca 200, som velges på årsmøtet i en eller annen komite.  Utenom disse 
er det også en del som har meldt sin interesse for å være med på dugnad.  
De finner det meningsfullt å være med på arbeidet med å utvikle tilbudet 
HT har, enten ved å varde og merke, skrive artikler i HT-nytt, arbeide på  
hyttene og organisere  turer og være turleder.

Flere ønsker ikke å binde seg fast til en komite, som forplikter at 
du «må» stille på dugnad.  I en undersøkelse som ble utført blant med-
lemmene i Norge kom det frem at grunnen til at ca 21% ikke hadde 
vært med på dugnad  var fordi de hadde ikke blitt spurt.  Dette har vi 
tenkt på, og det sier seg selv at vi i «administrasjonen» ikke kan ringe 
og spørre flere tusen medlemmer.  Derfor lager vi nå en facebookside 
hvor vi legger ut dugnader det det er behov for folk.  Den har adressen:   
www.facebook.com/HaugesundTuristforeningDugnad. Lik den 
og følg med. Og dersom det passer og du har lyst så kan du melde deg  på 
der.  Der vil info om hva som skal gjøres, fremmøte og annet legges ut.

I det siste har nok de fleste fått med seg at det blir jobbet godt på Vi-
brandsøy.  Mye godt arbeid er gjort.  Og så er det klart for ny innsats i By-
heien på stiene som trenger vedlikehold.  Dette starter vi med etter nyttår, 
kanskje i februar.  Så bli med!!

Kalland



TURLEDER SOM BRENNER FOR 
NÆROMRÅDETS PERLER

Hun kan med rette kalles en ildsjel.  
Øynene lyser og kroppspråket er energisk 
når hun forteller om hvordan hun i årevis 
har organisert turer med naturloser. 

Kan du kort forklare hva en natur-
los er?

En naturlos er rett og slett kunn-
skapsrike mennesker som liker friluftsliv. 
Det kan være noen som vet mye om for 
eksempel plante- og fugleliv, lokalhisto-
rie eller kulturminner. En god naturlos 

løfter hele turopplevelsen, gjør den enda 
bedre. Det handler om både kunnskaps-
formidling og turglede.

Annes turer har i 2017 blant annet 
gått til Høie med naturlosen Magnus 
Høie, Feøy med naturlosen Arne Gut-
torm Hovda og til Årvikfjellet med Helga 
Haugsnes Borgen. Deltakelsen har vært 
høy jevnt over, men mest populær i 2017 
var turen i Sveio, som ble arrangert i 
samarbeid med Sveio turlag. Her var 

det hele 40 deltakere som fikk oppleve  
Haukås-Nese-Furevika sammen med 
turleder Anne og naturlos og grunneier 
Magnus Nesse.

Annes store kontaktnett gjør at det nå 
er rundt 10 naturloser som brukes på de 
ulike turene. Felles er at de har kunnskap 
innen et spesifikt område, liker å formid-
le, og har sans for å være i naturen.

LOKALKJENT                
INNFLYTTER
Friluftsinteressen til Anne vokste grad-
vis fram. Hun er opprinnelig fra Lake  
District i Storbritannia, men kom til 
Norge første gang som 21-åring. Til  
Tysvær flyttet hun i 1976, men er nå  
bosatt i Haugesund. Hun har vært aktiv i 
HT siden 1990, og blant annet hatt verv 
både i turkomiteen og HT-nytt-komiteen. 
Gjennom de mange turene hun har  
organisert er hun blitt lommekjent i dis-
triktet, og få kjenner nærområdets perler 
bedre enn henne.

TRYGGHET VIKTIGST
Onsdagsturene som hun har vært  
ansvarlig for, er populære, og som tur-
leder brenner hun for at alle skal føle seg 
velkommen og at alle skal føle seg trygge. 
Anne gjør grundige forberedelser, ikke 
minst legger hun tid og energi i gode tur-
beskrivelser.  

Vanligvis går jeg turen to ganger selv 
før jeg skal være turleder, og som oftest 
tar jeg også kontakt med grunneier for 
å avklare parkering og tilkomst. Gode 
forberedelser er viktig. Er for eksempel 
området preget av myr, er det veldig greit 
om folk har riktig skotøy. Den type infor-
masjon står alltid i turbeskrivelsen som 
alle kan lese i forkant.

Anne har en forkjærlighet for dags-
turer i lavlandet, og svarer kjapt på spørs-
målet om hvilken tur som står høyest i 
rang hos henne selv.  

Favorittturen min er nok Stølanuten i 
Nedstrand, der er utsikten til blant annet 
Lysevatnet fantastisk. Jeg føler meg så 
utrolig rik, som alltid kan komme med et 
forslag til tur om noen skulle spørre, sier 
hun med glød og iver. 

Smittende turglede:  Anne Rees Halvorsen er en sprek og 
engasjert turleder som i årevis har organisert turer som byr på 

«det lille ekstra» i form av en naturlos. Bildet er fra en tur i Sveio. 
Foto:  Tone Helene Kveinen
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NATURLOSNATURLOS

Tekst:  Lisbet Kallevik

Foto:  Anne Rees Halvorsen

I løpet av de siste 10 årene har Anne Rees Halvorsen vært turleder på mer enn 50 turer, hvorav de 
fleste har vært med naturloser. Turglede i kombinasjon med kunnskap har vært hennes varemerke.
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Onsdag 12. september arrangeres tur der du kan se Lars Skjold sitt gjemmested.

Naturlos Hans Høie er grunneiger og interessert i lokalhistorie.



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

w
w

w
.k

je
llj

ak
ob

se
n.

noFor mer info, ta kontakt på: 
www.haugesund.dnt.no 
E: haugesund@dnt.no 
T: 52 71 53 11  /  M: 982 86 852

Sponsorpakker tilgjengelig for bidrag over 25 000,-  Ta kontakt for avtale!

Gi en gave til 
naturperlen like ved sentrum

VILLAVibrandsøy
Et bynært friluftslivs-paradis

Slik kan du bidra:

                      til 502563
eller til bankkonto: 3240 05 67874

I 2018 fyller DNT hele 150 år! 
Vi feirer med å bygge DNTs mest bynære turistforeningshytte 

på vakre Vibrandsøy. Det vi ønsker oss mest av alt i gave er støtte til dette 
spennende prosjektet.

Fradrag i inntekt inntil 25 000 ,- for alle gaver over 500,-



FRILUTSLIV FOR ALLE

Onsdag 13. september var det stor fest i Djupadalen. Da feiret «Friluftsliv 
for alle – hele året» 10 årsjubileum.

Mange gjester var invitert og mange kom. Vi hadde flott besøk fra 2 av 
deltakerne fra «Ingen grenser». Og sammen med ordførere og andre var de 
med på å gjøre denne feiringen til en super dag.   

Som vanlig var det aktivitet før mat: tur i terrenget, båtaktiviteter,     
hundekjøring og natursti.

Etter aktivitet serverte kokkelinjen på Karmsund Videregående Skole 
deilige fiskepakker varmet på bål og grill.
 

FRILUFTSLIV FOR ALLE
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FRILUFTSLIV FOR ALLE
- 10 ÅRS JUBILEUM -

Tekst:  Audhild Sannes
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FRA STI OG 
VARDEKOMITÈEN

STI OG VARDE

Et tre ville en tur over broen, 
men det gikk ikke så bra. 
Vi håper den ikke har skadet
 for mye.

Verktøy, materiell og sement ble effektivt 
fraktet opp med helikopter. Den store 
“bruforflytningen” skjedde noen uker 
seinere.

Da ble gammel trebru fraktet lenger 
ned i dalen, til glede for lokale grunn-
eiere. Bruen over Krossoelven ble flyttet 
ned og plassert på de nye brufundamen-
tene ved  Bordalselven – og endelig fikk 
vi en splitter ny bru på plass over Krosso- 
elven. Den er bedre tilpasset, og har i til-
legg rekkverk som kan demonteres om 
vinteren, slik at vi unngår at snø og is 
“demonterer” den.

Første uken i august stod stiutbedring 
på programmet. I vedvarende regnvær 
flyttet og veltet vi steiner på stien fra 
Storavassbu mot Hanaskaret (Nordstøl-
dalen) Heldigvis hadde vi lokket med oss 
to kokker, og det gjorde underverker. Vi 
fortsetter her til neste år.

Sti- og vardekomitèen hadde flere større dugnader i vår/sommer, 
 og fikk utført mye godt arbeid. Rett etter 17. mai ble det laget nye  

brufundamenter ved Bordalselven rett nedenfor Simlebu.

STI OG VARDE

Tekst:  Geir Kvassheim

Et tre ville en tur over broen, men det gikk ikke så bra. 
Vi håper den ikke har skadet for mye.
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TA KONTAKT:
Kvednahaugvegen 4

4260 Torvastad
992 30 950, post@duco.no

Duco AS er resultat av mange års samarbeid 
mellom byggmestrene Helge Kvale, Ole Frem-
mersvik og Svein Helge Vestre. Vi ønsker nå å ha 
en renere og ryddig profil, der vi skal være lett 
gjenkjennelig samtidig som vi skiller oss ut. Vi 
samler oss da under Duco.

Vi har vært involvert i mange spennende prosjek-
ter, blant annet for Haugesund Turistforening. 
Det er alle disse oppdragene som har ført oss 
dit vi er i dag og gjort Duco til en bedrift med 
erfaring, kunnskap, kompetanse, og med en stor 
mengde referanseprosjekter på Haugalandet.

Vi utfører alt innen bygg og er en totallever-
andør som kan håndtere hele byggeprosessen 
fra rådgivning og løsningsforslag, til tegning, 
prosjekt-/byggeledelse og tømrerarbeid.

Vi ønsker med vårt uttrykk å henge med i tiden 
og fremstå som en fremover lent bedrift. Vi skal 
fortsett å tilstrebe at våre kunder skal oppleve 
trygghet, tillit, ryddighet og klar kommunikasjon 
i hele prosessen.   

HÅNDVERK SOM IMPONERER!

Har du fortsatt ikke tilgang til plussartikler?

Så enkelt kommer du i gang!

Tilgang til innhold på h-avis.no

Del med familien

Morgendagens eAvis kvelden før

Søkbart eAvis-arkiv

Riksavisen Rix

1 minutt
og du har 

tilgang til alt!

Gå til  
h-avis.no/registrer

Registrer navn, mobilnummer, 
epostadresse og fødselsdato. 

Følg punktene videre.

Du er nå innlogget og har 
tilgang til plussartikler på 

h-avis.no

DNT SjekkUT 2018

T
GRATIS 

nedlasting av appen 
DNT SjekkUT

• Google play
• App Store

I løpet av 2017 ble appen DNT SjekkUT installert 
på mange mobiler. I 2018 finner du mange nye DNT 
SjekkUT-turmål i Haugesund, Karmøy, Tysvær, 
Vindafjord, Etne, Sauda og Sveio.

Årets turkalender viser deg veg til mange av turmålene. 
Disse kan nås både på fellestur eller om du velger å gå 
turen alene.

Sjekk nettsiden vår: haugesund.dnt.no/sjekkut

HER FINNER DU:
• Praktisk informasjon om DNT SjekkUT og  
    hvordan det brukes.
• Oversikt over premiering. 

GOD TUR OG LYKKE TIL!



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.


