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

ønsker vi å beskrive den flotte aktiviteten som utføres i Harstad Turlag. I år har vi utvidet 

beretningen med et avsnitt fra de fleste utvalgene i turlaget. Dette ser vi som viktig, da det er 

her aktivitetene i stor grad gjennomføres.  

 

Året 2019 har vært preget av å konsolidere driften og støtte opp under det frivillige arbeidet i 

Harstad Turlag. Stor byggeaktivitet i 2018 med nybygg på Haakonsbu og totalrenovering av 

Maistua er oppgaver som også har preget aktiviteten i 2019. Ferdigstilling og idriftsetting av 

anleggene med en fortsatt betydelig dugnadsinnsats har lagt beslag på mye oppmerksomhet 

også i dette året.  

 

Styret og DL har i 2019 satt av tid til å støtte opp under arrangementer og aktiviteter i 

turlagets utvalg og grupper. Mandater for flere av utvalgene er revidert og det har vært 

arbeidet med interne prosesser i turlaget knyttet til turproduksjon og gjennomføring av turer. 

Dette arbeidet vil fortsette i 2020.  

 

I startet av 2019 ble det etablert en egen gruppe for Friluftsliv tilrettelagt for personer med 

nedsatt funksjonsevne (FTU) og aktiviteter knyttet til denne gruppen har hatt stort fokus i 

2019. En egen aktivitetsleder har vært engasjert for å ivareta dette. 

 

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

styret i Harstad Turlag legger frem årsmelding for 2019. 

 

2 Ansatte, tillitsvalgte og utvalg 
Vi vil her presentere ansatte, tillitsvalgte og de ulike utvalgene i Harstad Turlag i 2019. 

 

2.1 Ansatte i Harstad Turlag i 2019 
Daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen har jobbet i 58 % stilling i 2019. I tillegg har turlaget 

tilsatt aktivitetsleder Magne Stangnes for å jobbe opp mot FTU-gruppen.  

 

Daglig leder 

Aktivitetsleder FTU 

Jørn Arild Thorvaldsen, 58 % stilling i 2019 

Magne Stangnes, 150 timer 

 

2.2 Tillitsvalgte 
Harstad Turlag har i 2019 hatt følgende tillitsvalgte og oppnevnte utvalg/grupper: 

 

Styret 

Leder Nils Erik Bakke 2018 – 2020  

Nestleder Gunn Elin Fedreheim 2018 – 2020  

Styremedlem Kristian Jakobsen 2018 – 2020  

Styremedlem Linda Nilsen 2018 – 2020  

Styremedlem Hanne Marit Kvitting 2019 – 2021  

Styremedlem Marianne Lund 2019 – 2020  

Styremedlem Ståle Knutsen 2019 – 2021  
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Revisorer 

Revisor Tove Beate Wigen  2018-2020  

Vara Randi Sunde 2019-2021  

 

Valgkomité 

Medlem Morten Sund 2018 – 2021  

Medlem Therese Tangen 2019 – 2022  

 

2.3 Utvalg 
Turutvalget 

Utvalgsmedlem Eirik Dürselen 2018 – 2020  

Utvalgsmedlem Raymond Knudsen 2018 – 2020  

Utvalgsmedlem Asgeir Hovland  2018 – 2020  

 

Løypeutvalget 

Medlem Siri Thom 2018 – 2020  

Medlem Karl Wiktor Hind 2018 – 2020  

Medlem Are Frønum 2019 – 2021  

Medlem Geir Jenssen 2019 – 2021  

 

Fjellsport 

Leder Tore Forthun 

Medlem Bjørn Forthun 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

 

Anders Røkenes 

Fred Olsen 

Espen Minde Høst 

Barnas Turlag Lødingen 

Ingen aktive tillitsvalgte i 2019 

 

Barnas Turlag Harstad 

Leder Rannveig Kildal Ramtvedt 

Utvalgsmedlem Siri Hofsø Hjellnes 

Utvalgsmedlem Therese Tangen 

Utvalgsmedlem Linda Motrøen Paulsen 

Utvalgsmedlem 

Utvalgsmedlem 

Utvalgsmedlem 

Gunn Elin Fedreheim 

Dagrun Weines 

Nanna Kathrine Edvardsen 

 

DNT Ung Harstad 

Leder Kjersti Gürgens Gjærum 

Nestleder Ronja Samuelsen 

Utvalgsmedlem Astrid Vaskinn 

Utvalgsmedlem Kristian Vaskinn 

Utvalgsmedlem Tobias Kleiven 

Utvalgsmedlem Julianne Stornes 
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Natur- og Miljøvernutvalget 

Leder Øystein Normann  

Utvalgsmedlem Leif Skoglund 

Utvalgsmedlem Jens Kr. Hind  

Utvalgsmedlem Peter Midbøe 

Utvalgsmedlem Andreas Bergland 

 

Kommunikasjonsgruppa 

Leder Linda Nilsen 

Medlem Therese Tangen 

Medlem Gunn Elin Fedreheim 

Medlem Eva Tangen 

 

Hytteutvalg    

Leder Kristian Jakobsen 

Utvalgsmedlem Toril Pettersen 

Daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen 

 

Seniorgruppa 

Leder Bente Fotland 

Medlem Hans Aronsen 

Medlem Harry Karlsen 

 

Tillitsvalgte som fratrer verv: 

Styreleder Nils Erik Bakke 

Styremedlem Gunn Elin Fedreheim 

Styremedlem Marianne Lund 

Styremedlem Kristian Jakobsen 

Turutvalget Raymond Knudsen 

Turutvalget Eirik Durselen 

Turutvalget Asgeir Hovland 

Løypeutvalget Siri Thom 

Tilsyn Fossestua Ståle Knutsen 

Tilsyn Fossestua Ole Gunnar Håland 

Tilsyn Turlagshuset Vebjørn Kleiving 

Kommunikasjonsgruppa Eva Tangen 

Natur- og miljøvernutvalget Andreas Bergland 

Barnas Turlag Harstad Marthe Fossen Paulsen 

Barnas Turlag Harstad Beate Kastnes Morsund 

 

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

Den store økningen i antall overnattinger i 2019 viser at hyttetilsynenes enorme innsats settes 

stor pris på av alle våre gjester.  
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Turlagshuset 

 

 

 

Fossestua 

Jørn Arild Thorvaldsen 

Steinar Bakken 

Erlend Bergvoll Sørlie 

 

Ole Gunnar Håland 

Ståle Knutsen 

  

Toralfsbu Gunnar Gjerde 

Bjarte Juliussen 

Ivar Bergan 

Hege Larssen Husteli 

Krister Andre Karlsen 

Ruth L. Langedal 

  

Bjørnhaugen Hennie Riise 

Roger Riise 

  

Haakonsbu Kristian Jakobsen 

Siv Eilertsen 

  

Maistua Hans Anton Uhre 

Tore Edvinsen 

Linda Nilsen 

Ann-Merete Thorvaldsen 

Randi Gotliebsen 

  

Skoddeberghytta Raymond Riise 

Stig Valter Tovås 

Torill Pettersen 

Elisabeth Balteskard 

  

Blåvatnhytta Kjell Gustavsen 

Tore Kvendseth 

Ketil Stavdal 

Geir Olsen 

  

Grønnkollhytta Vebjørn Kleiving 

Øystein Stellander 
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3 Virksomheten 
Vi vil her gjennomgå de ulike aspektene av virksomheten i Harstad Turlag i 2019. 

 

3.1 Turdeltakelse 
Harstad Turlag har i 2019 hatt et ambisiøst turprogram. Noe frafall blant aktive turledere har 

gitt utfordringer med å gjennomføre det planlagte programmet. Noen turer er avlyst grunnet 

værforhold. Antall gjennomførte fellesturer viser en nedgang fra 2018, og det er en 

deltakernedgang på ca 300. Størst utslag ser vi på besøk til kafé på Maistua som sikkert har 

tapt noe av nyhetens interesse nå i 2019. Nedgangen i deltakere her, samt reduksjon i tilbudet 

på tirsdagsturer er i stor grad årsaken til redusert deltakelse. Positivt er det å registrere at 

deltakerantallet til DNT ung, DNT fjellsport og Harstad Turlags seniorgruppe er klart økende.  

 

Det er ikke rapportert om uhell på fellesturene, og turene har vært gjennomført med vekt på 

trygg og sikker ferdsel i nærområdet og på fjellet.  

 

Harstad Turlag har et variert turprogram med vekt på å ha et tilbud for alle grupper. En 

oversikt over antall turer, deltakere og dugnadstimer knyttet til hver gruppe vises i Tabell 1 

under.  

 

Gruppe Turer/ 

arrangementer 

Deltakere Dugnad (t) 

Barnas Turlag Harstad 16 700 200 

DNT Ung 20 190 111 

DNT Fjellsport 5 208 300 

Seniorgruppa 14 231 123 

Tirsdagsturer 8 100 26 

Fellesturer 18 579 373 

FTU 8 193 87 

Kafé på Maistua 4  450 75 

Totalt 93 2651 1295 
Tabell 1: Oversikt over antall turer, deltakere og dugnadstimer i 2019 

Harstad Turlag retter en stor takk til alle turledere som gjør en utrolig viktig jobb for å skape 

turglede og la mange oppleve friluftslivet.  

 

3.2 Barnas Turlag Harstad 
I 2019 hadde Barnas Turlag om lag 700 deltakere på de 16 gjennomførte turene og 

aktivitetene. Året ble innledet med velkommen-til-sola-tur til Maistua i januar og kom deg ut-

dagen med godt besøkt arrangement i Medkila. I mars inviterte Barns Turlag på 

overnattingstur til Bjørnhaugen og isfiskekonkurranse på Møkkelandsvannet. 

Isfiskekonkurransen har etter hvert blitt en tradisjon, og denne turen er svært populær, med ca. 

130 deltakere i 2019. Kveldsmatturene har ikke hatt like mange deltakere som året før. 

Værforholdene den aktuelle dagen er nok noe av forklaringen. Barnas Turlag benyttet den nye 

veiforbindelsen til øyriket med tur til Sandsøy i mai. Det ble en godt besøkt tur, i lettgåtte og 

vakre omgivelser. I juni ble det arrangert sykkel- og telttur på vakre Krøttøya/Meløyvær.  

 

Kom deg ut-dagen i september ble markert med orientering i Folkeparken. Været var nydelig 

og 125 deltok. Halloween-arrangementet ble gjennomført som tidligere, men med færre 
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deltakere enn før til tross for fint vær. Turen var nok ikke godt nok markedsført. Ellers ble det 

arrangert barnepadling i samarbeid med Harstad padleklubb, turer til Forravatn, Barnvika, 

Dammen i Kanebogen, Aunfjellet og til akebakken i Blåbærhaugen. Det ble avholdt 

juleavslutning og servert julegrøt i Folkeparken, samt fakkeltog til Gangsåstoppen. 

 

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

arrangementer. Barnas Turlag opprettholder et populært, godt innarbeidet og lavterskeltilbud 

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

stiller opp og bidrar til aktiviteter og turer.  

 

3.3 DNT ung Harstad 
I 2019 har DNT ung gjennomført mange spennende nye konsepter både fra DNT nasjonalt og 

lokalt. Grønn onsdag og Grønn fredag er avholdt med suksess og fester seg som populære 

tiltak med klart økende deltakelse. Disse planlegges videreført i 2020. Grønn Fredag viste en 

tredobling i antall deltakere i 2019 i forhold til 2018. 

 

Kajakkursene ble også en suksess med fulle kurs og mange på venteliste. Det er anskaffet 

padleutstyr, tørrdrakter og padlesko samt annet utstyr for å kunne fortsette aktiviteten i 2020. 

Strandryddedagen ble også en suksess som DNT ung gleder seg til å utvikle videre. 

 

I 2019 ble DNT ungs andre streetartprosjekt gjennomført. Denne gangen på turlagshuset. For 

streetartprosjektet i 2018 fikk DNT Ung tildelt «Veiviserpris 2019» på DNT ungs nasjonale 

landsmøte.  DNT Ung Harstad hadde tre representanter på dette landsmøtet som ble 

gjennomført i Trøndelag. Deltakere var Kjersti Gürgens Gjærum, Astrid Vaskinn og Ronja 

Samuelsen. 

 

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

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

engasjement og kreativitet. Aktiviteter for kommende år er planlagt og allerede godt i gjenge 

hvor bærekraftsåret 2020 vil få ekstra fokus. Det blir også viktig å bidra til økt rekruttering. 

 

3.4 DNT Fjellsport Harstad 
Fjellsportsgruppa har i 2019 fortsatt sitt arbeid med å formidle toppturglede og trygg ferdsel i 

fjellet. I den etablerte skredparken i Sollia kan alle trene med skredutstyret sitt. Det ble 

arrangert skredkurs for jenter med 12 deltakere.  Fjellsportgruppa har også arrangert foredrag. 

60 personer deltok på Ture Bjørgens foredrag om Norsk fjellredning fra innsiden, mens 70 

personer kom for å høre Christian Dramsdahl presentere sin nye bok «Toppturer rundt 

Harstad». Årets store høydepunkt var toppturcampen i Gullesfjorden som blant annet 

inneholdt en topptur til Møysalen med 16 deltakere. 

 

Det er en trend i tiden at stadig flere går på topptur og på randonè. Det kommer jevnlig 

forespørsel fra personer som ønsker å delta på de ikke for krevende toppturene. 

Fjellsportsgruppa har få turledere og begrenset mulighet til å møte dette behovet, men har 

prioritert sin kapasitet på kunnskapsformidling i 2019. Det er ønskelig med flere ildsjeler i 

DNT Fjellsport Harstad. 

 

3.5 Seniorgruppa 
Seniorgruppa hadde skiturer på programmet for første gang i 2019. Det ble i alt arrangert tre 

skiturer, både i og utenfor preparerte løyper. Tre av tretten turer var tematurer med tema 
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innenfor historie og botanikk. Turene ble arrangert mandags formiddager, som regel med 

felleskjøring fra Turlagshuset i Folkeparken. Dette året har tre turledere vært i aksjon. 

Oppslutningen om tilbudene viser en positiv trend og tilbudet vil bli videreført i 2020. 

 

3.6 Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) 
Harstad Turlag fikk høsten 2018 beskjed om søknaden om midler til å opprette ei FTU-gruppe 

var innvilget av Gjensidigestiftelsen. Målsetning for prosjektet er å skape aktiviteter for en 

gruppe som i begrenset grad har et friluftstilbud, samt etablere dette som en varig del av 

Harstad Turlag sitt tilbud. Magne Stangnes ble tilsatt som prosjektleder. Fra juni 2019 var 

turlaget i gang med arrangementer for denne gruppen. Nye tilbud og organisering av disse tar 

tid, men etter hvert har arrangementene blitt kjent og det har vært et jevnt oppmøte.  

Arrangementene gjennomføres normalt siste onsdag i hver måned mellom kl. 18 – 20. 

 

Før kommunevalget i september inviterte Harstad Turlag og Arktisk senter for velferds- og 

funksjonshemmingsforskning ved UiT Norges Arktiske Universitet, Institutt for vernepleie, til 

bålsamtale i Folkeparken der de politiske partiene diskuterte inkluderende friluftsliv i Harstad. 

Det var godt fremmøte på arrangementet med Magne og Jørn som ledere og Rikke Gürgens 

Gjærum som leder for den politiske diskusjonen. De langt fleste partiene i Harstad stilte med 

partitoppene.  

 

I 2019 ble det rekruttert tre frivillige for å danne en egen FTU-gruppe. Fortsatt er gruppen i en 

oppstartsfase og vil trenge støtte for å skape et varig tilbud. Ikke minst er turlaget avhengig av 

økonomisk støtte for å dekke kostnader knyttet til gjennomføring av aktiviteter. 

 

3.7 Natur- og miljøvernutvalget 
Utvalget har ikke hatt noen fellesmøter i løpet av 2019, men gruppa har representert turlaget 

og deltatt på samling for naturvernkontakter i DNT. Det har vært et stort engasjement knyttet 

til problemstillinger om vindkraft i hele DNT og også lokalt i Harstad. Harstad Turlag hadde 

arrangement den 12. mai da det var nasjonal markering av DNTs motstand mot landbasert 

vindkraft. Selv om den nasjonale planen for vindkraft er skrinlagt, fortsetter kampen for å ta 

vare på urørt natur.  

 

Videre har Natur- og Miljøvernutvalget involvert seg i kystsoneplanen i Harstad. På vegne av 

utvalget har leder Øystein Normann fungert som kontaktperson i natur- og miljøvernsaker 

som angår Harstad Turlag, og deltatt på naturvernsamling i DNT sentralt. Dette innebærer 

blant annet korrespondanse med Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms. Seinest 25. 

oktober, i forbindelse med oppdrett ved Rogla. En sak som heldigvis blei solid stranda av 

formannskapet i Harstad. I denne sammenheng råder det fortsatt usikkerhet rundt planene 

knytta til Steinavær. Dette er et svært viktig område, både for dyreliv og friluftsaktiviteter og 

vil sikkert komme opp som sak i løpet av 2020. 

 

3.8 Kurs- og turlederutdanning 
Kurs og opplæring er en meget viktig del av turlagets aktivitet for å sikre at turer kan 

gjennomføres på en trygg måte. Skjerpede krav fra myndigheter på helse, miljø og sikkerhet 

(HMS) medfører behov for kompetanse og autorisasjoner vi må inneha for å drive vår hytte- 

og turvirksomhet på en forsvarlig måte. Styret har fokus på dette, og vil fortsette med dette 

fremover.  
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Harstad Turlag arrangerte Merkekurs 14-16. juni. Instruktør var Jarle Hansen. Fra turlagets 

side deltok 8 stykker: Nils Erik Bakke, Petra Parschat, Marianne Lund, Jørn Arild 

Thorvaldsen, Are Frønum, Siri Thom, Dag Erik Nilsen og Erlend Bergvoll. I tillegg var det en 

ekstern deltaker, Viggo Vikholt fra Tysfjord. Kursleder Jarle Hansen er en nestor innenfor 

merking av løyper i DNT.  Gjennom to flotte sommerdager i juni ble det avholdt teoretisk og 

praktisk opplæring for deltakerne. Som en del av kurset ble det vardet på stien fra Maistua til 

Heia. Erfaring fra kurset er at dette er en nødvendig opplæring for de som skal vedlikeholde 

turlagets stier.  

 

I samarbeid med Troms Turlag ble det arrangert Sommerturlederkurs 4-6. og 18-20. oktober 

i Johnsheimen og Rostadhytta. Det var fem deltakere fra Harstad Turlag: Ingelin Mamen, 

Petra Parschat, Siv Svendsen, Asgeir Hovland og Jørn Arild Thorvaldsen. Instruktører var 

Margrethe Ånesen fra Troms Turlag og Nils Erik Bakke. Dette er nivå tre på turlederstigens 

fire trinn som består av Ambassadørkurs, Grunnleggende turlederkurs, Sommerturlederkurs 

og Vinterturlederkurs. Erfaringen viser at det er vanskelig å finne tilstrekkelig antall deltakere 

lokalt til å arrangere eget sommerturlederkurs og at det må gjøres i samarbeid med andre 

turlag. Kurset ble nok gjennomført litt sent på høsten med nysnø i Indre Troms. Ellers ser 

turlaget at samarbeidet med Troms Turlag har økt kvaliteten på kursene. Tilbakemeldingene 

fra deltakerne har utelukkende vært positive.  

 

Behovet for turlederkurs har vært økende og for 2020 planlegges ambassadørkurs og 

grunnleggende turlederkurs i Harstad Turlag. 

 

Internt har det vært arrangert kurs i Sherpa (programvaren for websiden og publiseringen av 

turene til Harstad Turlag) 28. november med fem deltakere. Instruktør var Jørn Arild 

Thorvaldsen. 

 

Eksternt har Jørn Arild Thorvaldsen og Kristian Jakobsen deltatt på kurs i Visbook (DNTs 

hyttebookingsystem) i Oslo 19.-20. november. Kristian Jakobsen har deltatt på 

hyttedriftsseminar i Oslo 21.-22. november. 

 

3.9 Interne møter og arrangementer 
• Frivilligfest 26. januar 2019 med 32 deltakere. 

• Informasjonsmøte om FTU gjennomført på UiT Norges Arktiske universitet, campus 

Harstad 5. februar. 

• Medlemskveld på Parabolflua 26. februar med gode tilbud til våre medlemmer. 

• Årsmøte ble avholdt 18. mars 2019 med 40 deltakere med besøk fra DNT sentralt ved 

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang, kommunikasjonssjef Mette Habberstad og 

fotograf Marius Dalseg. 

• Offisiell åpning av Haakonsbu med besøk av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon 

Magnus 19.-20. mars 2019 

• Støttemarsj for naturen 12. mai med tur til Gangsåstoppen 

• Medlemsmøter 27. mai og 2. desember 2019. 

• I 2019 er det avviklet 12 styremøter med 80 saksnummer. 

• Utvalgene og gruppene har avviklet mange interne møter i forbindelse med sine ulike 

oppgaver. 

• Turledermøter 23. oktober og 14. november. 

• Sankthansfeiring med rømmegrøt på Bjørnhaugen med 80 deltakere 
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• Kafe på Maistua ble arrangert 4 ganger i 2019: 3. februar, 23. Juni, 1. september og 6. 

okt. Den planlagte kafeen i desember ble avlyst grunnet dårlig vær. Det er alltid populært 

med kafé på Maistua og arrangementet har bidratt til at flere hundre har vært på tur med 

mål om vaffel, kaffe og saft på Maistua. Det steikes i gjennomsnitt 10 liter vaffelrøre per 

arrangement.  

 

3.10 Eksterne møter og arrangementer 
• Møte for Daglige ledere i DNT i Oslo 21.-22. mars hvor Jørn Arild Thorvaldsen deltok 

• Øystein Normann deltok på samling for naturvernkontakter i DNT i Oslo. 4. april. 

• Nils Erik Bakke, Hanne Marit Kvitting, Kristian Jakobsen og Jørn Arild Thorvaldsen var 

Harstad Turlags delegater på DNTs landsmøte 6.-9. juni i Svolvær. I tillegg deltok 

Marianne Lund fra styret og Gunn Elin Fedreheim som representant i landsstyret for 

perioden 2017-2020. 

• Det ble avholdt Regionmøte for de nordnorske medlemsforeningene 20.-22. september i 

Hammerfest hvor Gunn Elin Fedreheim og Jørn Arild Thorvaldsen deltok. Gunn Elin 

Fedreheim deltok på vegne av landsstyret.  

• 6.-9. april deltok tre representanter fra DNT Ung Harstad på landsmøtet for DNT Ung. 

Dette var Kjersti Gürgens Gjærum, Ronja Samuelsen og Eirill Ornum. 

• Nils Erik Bakke, Jørn Arild Thorvaldsen og Gunn Elin Fedreheim deltok på DNTs 

ledersamling på Hamar 26.-27. oktober. 

 

4 Medlemmer 
Harstad Turlag er svært stolte av økningen i medlemsmassen, og ønsker å rette en stor takk til 

innsatsen alle de frivillige gjør med å rekruttere flere medlemmer. Styret er overbevist om at 

medlemsøkningen kommer som et resultat av den gode aktiviteten i turlaget.  

4.1 Medlemsutvikling 
Det offisielle medlemstallet fastsettes årlig 1. oktober. For 2019 er medlemsmassen i Harstad 

Turlag 1910 medlemmer. Dette er en økning med 108 fra 2018 og en vekst på 6 %. Dette 

viser fortsatt en flott medlemstilgang selv om veksten er lavere enn foregående år. Styret ser 

det som urovekkende at medlemsmassen blant barn og ungdom viser en fallende tendens. 

Sammenlignet med andre turlag er andelen i denne aldersgruppen noe lavere hos oss. Styret 

har ikke et klart bilde av hvorfor det er slik, men ser at aktivitetsledere for målgruppen i andre 

turlag gir positive effekter der dette finnes. 

 

Sammenlignet med andre turlag i DNT er veksten i medlemsmasse for Harstad Turlag på topp 

på landsbasis og vi mottok også i 2019 utmerkelse fra DNT for størst medlemsvekst blant 

mellomstore medlemsforeninger. Medlemsutviklingen fra 2014 til 2019 vises i Tabell 2 og 

inndelingen i ulike medlemskategorier vises i Tabell 3. 

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1910 1809 1 604 1 516 1 412 1 342 

Tabell 2: Medlemsutvikling i Harstad Turlag 2014-2019. 
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2017 66 718 43 168 9 92 67 230 211 

2018 101 737 49 188 10 87 71 238 328 

2019 110 827 55 205 12 63 47 249 342 
Tabell 3: Antall medlemmer i de ulike medlemskategoriene i perioden 2017 til 2019. 

4.2 Kontingent 
Harstad Turlags inntekter i 2019 fra kontingenten utgjør 603 300,-. Dette er en betydelig 

økning fra 2018 med ca 167 000,-. Endringen skyldes økt medlemsmasse og vår avtale med 

Parabolflua. Slike avtaler utgjør et viktig bidrag for beregning av kontingent til 

medlemsforeningene i DNT, og styret ønsker å rette en takk til Parabolflua for samarbeidet i 

2019. Utviklingen i kontingentsatser vises i Tabell 4. 

 
Medlemskategori 2020 2019 2018 2017 2016 

Hovedmedlem 590,- 580,- 550,- 530,- 500,- 

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

Honnør (født 1950 eller tidligere) 485,- 475,- 430,- 410,- 400,- 

Husstand 385,- 380,- 270,- 260,- 250,- 

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

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

Familiemedlemskap 1125,- 1100,- 1000,- 
  

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

 

Årsmøtet i Harstad Turlag i 2019 justerte medlemskontingenten i samsvar med prisstigningen. 

Nye priser i DNT fastsettes årlig i august for kommende år. Våre priser ligger noe lavere enn 

det som er anbefalt nivå fra DNT sentralt, noe høyere enn Vesterålen Turlag og Lofoten 

Turlag, men klart lavere enn Troms Turlag og Narvik og Omegn Turistforening. 

 

DNTs landsmøte vedtok i 2019 å starte en prosess med harmonisering mot like medlemspriser 

for hele DNT. Styret i Harstad Turlag har forventinger om at dette vil bli besluttet på 

Landsmøte i 2020 med effekt fra 2022. Styret fremmer derfor et forslag til vedtak til årsmøtet 

til nye kontingentsatser for 2021 hvor det tas hensyn til forventet utvikling mot 2022. 

 

5 Sti- og løypenett 
Det har vært gjennomført solid arbeid på sti- og løypenettet til turlaget også i år. Dette er en 

svært gledelig innsats, med stor innsats fra de frivillige.  

 

Løypeutvalgets fire medlemmer har i 2019 hatt meget stor aktivitet og det er lagt ned en 

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

øvrige medlemmer bidratt aktivt. Det er gjennomført fire møter i utvalget i tillegg til 

dugnadsaktiviteter. 

 

Store deler av løypenettet er inspisert og vedlikeholdt i 2019. Den største jobben var klopping 

av ca 650 meter sti ved Storvannet syd, samt ved Skoddeberghytta. Løypa fra Kanstad til 

Toralfsbu er lagt over i ny trase ved Svartvannet og endringene har blitt registrert i 
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Kartverkets kartgrunnlag. I området rundt Harstad er stiene fra Folkeparken og fra Maistua i 

retning mot Bjørnhaugen merket og vardet i 2019.  

 

Harstad Turlag er i ferd med å åpne en ny sommerløype fra Haakonsbu via Vesterforsvatnan 

og Norddalen ned til Fiskefjorden. På den samme strekningen er det nå etablert en vinterrute 

«Kronprinsruta» (ikke merket) som gir trygg ferdsel vinterstid. Denne ruta ble offisielt tatt i 

bruk ved Kronprinsens besøk og åpning av Haakonsbu 19.-20. mars i 2019.  Øvre del av 

sommerruta er vardet og merket og det planlegges å fullføre arbeidet med sommerruta i 2020. 

Dette vil åpne for en trekantrute mellom Fiskefjorden, Toralfsbu og Haakonsbu.  

 

Også på de mer perifere delene av løypenettet har det vært innsats i år. Stien fra 

Skoddeberghytta mot Øse har vært vardet og kvistet øverst i Maridalen. Stien var stedvis helt 

borte på deler av denne strekningen. Det er også gjennomført et godt arbeid med å merke stien 

til Blåvatnhytta i 2019. Alt i alt er det en imponerende innsats som løypeutvalget har stått for i 

2019. 

 

Løypeutvalget har flere pågående prosjekter og planer for 2020. I tilknytning til den planlagte 

kysthytta på Grytøya har løypeutvalget anbefalt ny trasé til denne. Videre vil arbeidet i 

Kongsvikdalen fortsette. Turlaget har allerede fått midler for tiltak på stien til Maistua, men 

administrativ kapasitet og kompliserte grunneierforhold har forsinket dette prosjektet. I 2020 

vil stien til Grønnkollen bli utbedret. Dette var planlagt i 2019, men kom sent i gang på høsten 

og måtte utsettes grunnet værforhold og utfordringer med kapasitet hos innleid maskinfirma. 

 

6 Hyttedriften 
 

6.1 Hyttebooking 
Harstad Turlag har i 2019 lagt bak seg det første hele driftsåret med hyttebooking. 

Tilbakemeldingene fra medlemmene er positive. Styret tror at introduksjonen av booking- og 

tilhørende betalingsløsning har bidratt til en klar økning i inntekter på overnatting. Spesielt 

gjelder dette ved de mest besøkte hyttene våre. I desember 2019 ble det tatt i bruk en ny 

nettløsning levert av Visbook. Funksjonaliteten i systemet er blitt bedre og slik vi er vant med 

fra sammenlignbare tilbydere i samfunnet. Løsningen tas nå i bruk av hele DNT. Normalt er 

det kun sengeplasser som kan reserveres på våre hytter. Unntaket er Maistua som kan leies 

eksklusivt for medlemmer for 750,- pr døgn for hele hytten. Hyttereglene er endret slik at 

forhåndsbookede sengeplasser gir fortrinnsrett til den reserverte plassen frem til kl. 21:00.  

Dette gjelder alle hytter i turlaget. 

 

6.2 Overordnet om hyttedriften 
Det er en overordnet målsetting at turlagets hytter skal være attraktive turmål og trivelige å 

komme til. 2019 har vært et år hvor styret føler at denne målsetningen er godt oppfylt. Det er 

de nybygde og renoverte hyttene som bidrar til den positive økningen i besøkstallet. 

Statistikken gir et klart bilde fra en tidligere negativ utvikling til en betydelig økning i 2019 

som langt overgår styrets prognoser. Dette viser klart hvor stor betydning flotte og 

funksjonelle hytteanlegg har for publikums ønske om å benytte disse tilbudene.  

 

Hyttene driftes generelt meget godt av tilsynene. Denne innsatsen er utrolig viktig og styret er 

svært takknemlige for innsatsen. For 2020 planlegges renovering av gammelhytta på 
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Haakonsbu med påbygg for tilsynskvarter. I 2021 planlegges oppstart med nybygg på 

Toralfsbu. 

 

Den gledelige utviklingen i antall overnattinger på hyttene vises i Tabell 5. 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Bjørnhaugen 303 372 281 350 350 

Blåvatnhytta 112 123 105 120 145 

Fossestua 105 129 136 134 135 

Grønnkollen 6 40 40 155 360 

Haakonsbu 786 42 130 135 110 

Maistua 387 30 6 6 10 

Skoddeberghytta 500 399 157 178 180 

Toralfsbu 265 274 330 250 260 

Turlagshuset 0 0 12 12 20 

Sum 2464 1409 1197 1340 1570 

Tabell 5: Oversikt over antall overnattinger på hyttene i perioden 2015-2019. 

6.3 Priser for leie av hyttene  
Prisene for overnatting på Harstad Turlags hytter ble økt fra 1. januar 2019 (se Tabell 6). 

Denne økningen skjedde i samarbeid med Harstad Turlags naboforeninger Vesterålen Turlag 

og Troms Turlag. Det er ikke foreslått endringer i prisen for 2020. For Maistua gjelder 

spesielle regler knyttet til booking og bruk av sengeplasser. 

 

Kategori Medlem Ikke medlem 

Voksen 200,- 400,- 

19-26 år 100,- 200,- 

13 - 18 år 0,- 200,- 

4-12 år 0,- 100,- 

0-3 år 0,- 0,- 

Maistua1 750,- 1500,- 

Grupper2 2000,- 2000,- 

 
  

Dagbesøk Medlem Ikke medlem 

Voksen 40,- 80,- 

19-26 år 25,- 50,- 

13-18 år 0,- 25,- 

4-12 år 0,- 25,- 

0-3 år 0,- 0,- 

Tabell 6: Oversikt over overnattingspriser på Harstad Turlags hytter i 2019. 

 
1 Maistua kan bookes på forhånd for eksklusiv bruk. Dette gir rett til å disponere hytta fra kl. 17:00 til 

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

grunnskole, videregående og folkehøgskoler. 
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7 Status for Turlagshuset og hyttene 
Denne delen vil gjennomgå hva som er gjort i 2019 og status på de ulike hyttene i turlaget. 

Styret er takknemlige for alle timene hyttetilsynene nedlegger på hyttene for at de skal 

fremstå innbydende for besøkende.  

 

7.1 Turlagshuset 
I Turlagshuset leies det ut to kontorer til Harstad og Omland Sportsfiskere. Inntekter for utleie 

til møter og arrangementer i 2019 er i størrelsesorden ca 80 000,-.  

 

Arbeidet med å ruste opp kjelleren er videreført i 2019. På ett av toalettene er innredning 

skiftet og rommet malt. Det er gjennomført en omfattende opprydding og fjerning av gammelt 

utslitt inventar, malingsrester og driftsmateriell. Det er i kjelleren pusset opp ett lagerrom som 

vil tilrettelegges for utleie til Norske Redningshunder Harstad fra 2020. 

 

Også i 1. etasje er det foretatt rydding og fjerning av gammelt driftsmateriell og inventar. Ett 

av soverommene er tatt i bruk som dokumentarkiv og vil bli tilpasset dette formålet. Turlagets 

kontor et ryddet og tilpasset slik at salgsartikler kan oppbevares her. I Turlagshusets store 

møterom «Teltet» er det i 2019 montert varmepumpe. Denne kan, sammen med ny 

elektronisk låsemekanisme på hoveddøren, fjernstyres for enklere tilgang ved drift, utleie og 

egen bruk av Turlagshuset. 

 

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

formål er i 2019 ikke blitt endret og vises i Tabell 7. 

 

 Pris 

Turlagshuset «Teltet» døgn leie 2000,- 

Utleie av møterom, dagtid/kveld 1000,- 

Mindre arrangementer (barneselskap) 750,- 

Tillegg for leie av vask  1200,- 
Tabell 7: Oversikt over priser i forbindelse med utleie av Turlagshuset i 2019. 

 

7.2 Bjørnhaugen 
Bjørnhaugen har seks soverom med 12 sengeplasser. Bjørnhaugen er turlagets første hytte fra 

1962.  

 

I tillegg til vanlige tilsynsoppgaver er det montert to utvendige trapper, malt vedskjul og 

utedo. Det er tynnet noe skog nært hytta og raket løv og annet rask og etterfylt med ca. 1500 l 

ved. Alt servise og en del kasseroller er skiftet ut, og det er kommet nytt sengetøy. Hytta blir 

stort sett pent brukt av besøkende og er fortsatt populær for bruk av skoleklasser. Dessverre 

var det tyveri av støvsuger og tørkestativ på hytta i 2019. Dette er nå erstattet. 

 

Også i 2019 ble Bjørnhaugen benyttet Sankthansaften til arrangement i regi av Seniorgruppa. 

Ca 80 personer deltok på dette flotte arrangementet.  

 

7.3 Fossestua 
Fossestua har åtte sengeplasser. Registrerte besøk i 2019 viser fortsatt en negativ utvikling. 

Hytta er i brukbar stand, men det er behov for utvendig vedlikehold. Arbeid med å snekre 
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ferdig plattinger utendørs gjenstår. Materialer til dette arbeidet er kommet på plass utenfor 

hytta. Ved inngangen til 2020 mangler frivillige i tilsyn på denne hytta. 

 

Styret har diskutert fremtiden for Fossestua flere ganger. Styret vil i kommende årsmøte be 

om tilslutning til å starte prosessen med salg av hytta. Styret vil anbefale å sette i gang en slik 

prosess for å vurdere om hytta skal selges eller ikke. Hvis hytta bevares må det settes i gang 

større tiltak og en betydelig opprustning av hytteanlegget.  

 

7.4 Haakonsbu 
Hytteanlegget på Haakonsbu har 12 + 4 sengeplasser. Det har i 2019 vært en eksplosiv økning 

i besøket med totalt 786 overnattingsdøgn. Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon 

Magnus deltok sammen med DNTs Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang og et stort 

medieoppbud da nyhytten offisielt ble åpnet 20. mars.  

 

For andre år på rad ble hele hytteanlegget malt av fire spreke pensjonister (egentitulert 

«Haakonsbus venner»). I løpet av to helger i juni fikk hovedhytta påbygd ny vintergang på 

8m2, med plass for oppbevaring av ski og sekker. Arbeidet ble utført av tilsynet, med god 

hjelp av Asgeir Sulen Hovland. Haakonsbu fremstår som et utrolig flott hytteanlegg. Styret 

kan på det varmeste anbefale alle turvenner å nyte utsikten fra oppholdsrommet i hytta eller 

fra den vedfyrte badstua. 

 

Høsten 2019 ble det tegnet, prosjektert og omsøkt midler for totalrenovering av gammelhytta. 

I tillegg planlegges et påbygg på 16m2 for å få et svært ønsket og nødvendig tilsynskvarter. 

Byggetillatelsen er innvilget. Prosjektet forventes fullfinansiert. Byggestart planlegges i juni 

2020 med forbehold om årsmøtets tilslutning.  

 

7.5 Toralfsbu 
På Toralfsbu har hovedhytta og sikringshytta 8 + 4 sengeplasser. Det var ingen store 

endringer i besøket for 2019. Det er mulig at Haakonsbu har vært med på å stoppe en tidligere 

nedadgående trend. Drift og vedlikehold er utført som normalt. Planlegging av ny hovedhytte 

er godt i gang. Tegninger av denne ble presentert og diskutert på medlemsmøte. Byggestart er 

beregnet til 2021 gitt at eiendomsforholdene knyttet til tomten blir løst. Det vil også bli søkt 

om tillatelse for egen badstuhytte. 

 

7.6 Maistua 
Vi kan nå se tilbake på ett års drift siden Maistua ble renovert gjennom TV-serien «Eventyrlig 

oppussing» i 2018. Rehabiliteringen ble fullført i 2019 med ny trapp, hoveddør og skifte av 

vindu i underetasjen. Prosjektet fikk i 2019 tilsagn på 366 000,-. Prosjektregnskap vil bli 

levert i 2020. Maistua fremstår nå som et fantastisk flott anlegg og er blitt meget populær.  

 

Besøkstallene på Maistua overgår alle forventninger. Brukergrupper spenner fra kjærestepar 

på romantisk opphold, grupper med selskap og grupper som benytter Heia og området til 

randonèkjøring. Maistua og glassfiberdomen på utsiden er et meget brukt turmål, og en vil 

normalt alltid møte folk der på dag- og kveldstid. Det er ikke uvanlig at det overnatter 

turgåere i domen. 

 

Det er spesielle regler knyttet til Maistua ved at denne, som eneste hytte av Harstad Turlags 

hytter, kan bookes for eksklusiv bruk. Dette tilbudet er populært og bare i juli måned var 

Maistua booket hele 27 dager. Utleie av plass til teleselskaper er opprettholdt i underetasjen 
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og dette bidrar med viktige leieinntekter for anlegget. Den store pågangen på dagtid 

kombinert med utleie gjorde det nødvendig å sette på egen lås i barmarksperioden fra 1. april 

til 31. oktober. Ellers er Maistua låst med standard DNT-nøkkel. 

 

Populære tilbud med mye besøk stiller også krav til et aktivt hyttetilsyn. På driftssiden har 

anlegget hatt utfordringer med toalettløsningen, som er et elektrisk forbrenningstoalett, hvor 

det oppstår funksjonsfeil. Tilsynet ble i 2019 styrket og er nå på fem personer. Tilsynet har 

gjort en stor innsats i 2019 og har flere ganger i uken besøkt anlegget. All honnør for den 

innsatsen som tilsynet har utført. 

 

7.7 Blåvatnhytta 
På Blåvatn har hovedhytta og sikringshytta 6 + 4 sengeplasser. I 2019 ble det gjennomført et 

betydelig tilsynsarbeid på anlegget. En rekke viktige oppgaver er løst. Det er montert nytt 

ildsted i sikringshytta og ny gasskomfyr i hovedhytta. Begge hyttene har fått nye piper og det 

er utført flikking, maling og reparasjoner flere steder på anlegget. Det er benyttet helikopter til 

å frakte inn materiell og retur av avfall. 

 

7.8 Skoddeberghytta 
På Skoddberghytta er det 10 sengeplasser inkludert hems. Det har vært en fin økning i 

besøkstallet i 2019 sammenlignet med 2018. Det ble registrert 500 overnattingsdøgn i 2019, 

mot 399 i 2018. Problemene med mangelfull ventilasjon i vedbod ser ut til å ha blitt bedre. 

Varme og fuktighet fra badstua fikk panelet i yttergangen til å slå seg. Dette ble reparert 

sommeren 2019. På høsten og vinteren ble samme utfordring oppdaget et annet sted på 

panelet i yttergangen. Det er nødvendig å følge opp dette i 2020. 

  

I løpet av sommeren har hytta fått et nytt strøk maling og alt utvendig har nå to strøk. I tillegg 

er det utført forefallende arbeidet med maling etter slitasjeskader innvendig, rydding etter 

skogfellingen i 2017 (gjenstår enda en god del til 2020), samt ordinært tilsyn, renhold, skifting 

av sengetøy og påfyll av forbruksvarer. Badstue og do-løsning har fungert godt. Det elektriske 

12V-anlegget krever en del ekstra aggregatlading i mørketiden da kapasiteten på batteriene 

ikke holder gjennom hele vinteren. Det mottas jevnlig gode tilbakemeldinger fra gjester. 

 

7.9 Grønnkollhytta 
Grønnkollhytta har 20 soveplasser på madrass på soveloft. Gønnkollhytta har vært stengt i 

hele 2019 grunnet problemer med fyring i den lille stuen. Arbeidet med å flytte ovnen og 

montere en ny utvendig pipe er påbegynt. Ovnen trengte også noen nye pakninger og noe 

vedlikehold. Oppussing av den lille stua og kjøkkenet er påbegynt. I tillegg til dugnad i 

forbindelse med flytting av ovnen er det også utført dugnad i forbindelse med vedhugging. 

 

8 Dugnadsinnsatsen i 2019 
Antall dugnadstimer er registrert i etterkant av arbeidet og er basert på innrapporterte data for 

turrapporter og for de aktiviteter som er gjennomført i 2019. Samlet er det styrets vurdering at 

Harstad Turlag har gjennomført 5460 dugnadstimer. Dette er en nedgang fra 2018 som ble 

toppet med to hytteprosjekter. Styret ser derfor reduksjon som en naturlig effekt av dette. 
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Samlet sett er det fortsatt en imponerende dugnadsinnsats som våre tillitsvalgte og 

medlemmer bidrar til, og en oversikt over dette presenteres i Tabell 8. 

  
2019 2018 

Styret 790 648 

Fellesturer inklusiv tirsdagsturer 474 750 

Løypeutvalget 315 288 

Natur- og miljøvernkomiteen 30 140 

Barnas Turlag Harstad 250 250 

Barnas Turlag Lødingen - 20 

DNT ung Harstad 511 300 

DNT fjellsport Harstad 300 300 

FTU  107 - 

Kommunikasjonsgruppa 200 250 

Hytter 2330 5316 

Seniorgruppa 153 150 

Sum 5460 8412 
Tabell 8: Antall dugnadstimer i Harstad Turlag i 2018 og 2019. 

Dugnadsaktiviteten tilknyttet de ulike hyttene vises i Tabell 9. 

 

 2019 2018 2017 

Bjørnhaugen 115 160 145 

Toralfsbu 228 220 125 

Haakonsbu 1032 3552 48 

Fossestua 65 62 144 

Blåvatn 250 182 40 

Skoddeberg 225 230 1006 

Maistua 230 760 10 

Grønnkollen 55 40 40 

Turlagshuset 130 110 145 

Sum 2330 5316 1703 
Tabell 9: Antall dugnadstimer tilknyttet de ulike hyttene i perioden 2017-2019. 

9 Økonomi 
Regnskapet for 2019 viser at Harstad Turlag har en stabil og sunn økonomi. Resultatet viser et 

pent overskudd på ca 516 000,-. 

 

Lånet på 1 million i Sparebank 68° Nord knyttet til byggeprosjekter ble innfridd i 2019. Det 

er levert prosjektregnskap for Skoddeberghytta og Haakonsbu og til sammen mottatt 

innbetalinger knyttet til disse på ca 1 600 000,- fra Olav Thons DNT-stiftelse og spillemidler. 

Byggeprosjektet på Maistua er avsluttet i 2019, men prosjektregnskapet vil bli levert i 2020. 

 

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

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

andel ved støtte til prosjekter. Et godt eksempel på dette er byggeprosjektet på Haakonsbu. 

Styrets kalkyle viser at Harstad Turlag samlet sett har hatt et økonomisk utlegg på ca 

160 000,- i dette prosjektet. Turlaget må si seg meget godt fornøyd med at et så flott 

hytteanlegg ble realisert med så liten egenkapital. 
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Av den mottatte arven fra 2016 på 1 275 974,- ble det i 2018 disponert 275 974,- til 

byggeprosjektene på Haakonsbu og Maistua. Det er ikke benyttet midler fra arven i 2019. 

Styret er fornøyd med at arven brukes til hyttene, og at den solide innsatsen med å søke om 

midler gjør at arven brukes på en svært nøktern måte.  

 

Inntekter fra forskjellige fond og stiftelser utgjør en svært viktig del av inntektsgrunnlaget for 

Harstad Turlag. Utbetalinger og tilsagn i 2019 som kommer i tillegg til spillemidler og Olav 

Thons DNT-stiftelse utgjør i overkant av 670 000,- Disse midlene er helt avgjørende for å 

opprettholde et såpass stort aktivitetsnivå i turlaget. Tabell 10 viser oversikt over alle 

godkjente søknader i 2019. Noen av disse kommer til utbetaling ved fullføring av aktivitetene 

i 2020. Styret ønsker å gi honnør til daglig leder for en svært god jobb med å søke om midler, 

og for rapportering av bruken av disse.  

 

Søknad til Beskriv tiltak Status Tildeling 

Gjensidigestiftelsen Friluftstiltak for utviklingshemmede Utbetalt 196 200 

Troms 

fylkeskommune Klopping Storvannet Utbetalt 40 000 

Troms 

fylkeskommune Bro og sti Skoddeberg Utbetalt 20 000 

Troms 

fylkeskommune Sti Grønnkollen Utbetalt 40 000 

Sparebankstiftelsen Sti Grønnkollen Godkjent 25 000 

Sparebankstiftelsen Skredkurs for damer Utbetalt 15 000 

Sparebankstiftelsen Turlederkurs for ungdom Godkjent 10 000 

Miljødirektoratet / 

Nordland 

fylkeskommune Friluftsaktiviteter for BTL Godkjent 30 000 

Miljødirektoratet / 

Troms 

fylkeskommune Friluftstiltak for ungdom Utbetalt 35 000 

Miljødirektoratet / 

Troms 

fylkeskommune  Friluftsaktiviteter for BTH Utbetalt 15 000 

Miljødirektoratet / 

Troms 

fylkeskommune Friluftsaktiviteter for Seniorgruppa Utbetalt 5 000 

DNT Aktiv i 100 Utbetalt 7 486 

Sparebankstiftelsen Utbedring av sti til Maistua Godkjent 100 000 

Nordenfjeldske Bro og sti Skoddeberg Godkjent 40 000 

DNT Frifond Utbetalt 87 500 

Sum     666 186 
Tabell 10: Innvilgede søknader om økonomisk støtte i 2019. 

 

Inntekter for overnatting viser en svært gledelig og ikke minst overraskende stor økning. 

Tydeligst er det en økning i antall besøk på Haakonsbu, Maistua og Skoddeberghytta. Styret 

har klare indikasjoner på at booking bidrar til å øke inntektene ved at besøk blir betalt på 
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forhånd. I tillegg er takstene økt fra 1. januar 2019. Inntektene på hyttene i 2019 vises i Tabell 

11. 

  
2019 2018 2017 

Bjørnhaugen 62 668 32 507 34 375 

Toralfsbu 29 306 18 923 39 841 

Haakonsbu 132 124 6 245 10 214 

Fossestua 15 181 4 935 7 221 

Blåvatn 11 202 10 224 12 274 

Skoddeberg 59 434 31 920 15 471 

Maistua 245 304 103 543 87 739 

Grønnkollen 1 200 400 1 364 

Turlagshuset 91 806 58 849 47 318 

Sum 648 225 267 546 255 817 
Tabell 11: Oversikt over inntekter på hyttene i Harstad Turlag i perioden 2017-2019. 

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

2019 er levert av BDO. All fakturahåndtering utføres elektronisk og bilag lagres med 

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

hente ut prosjektregnskap knyttet til aktiviteter som gjennomføres. I volum innehar 

regnskapet 374 inngående faktura og litt over 3200 transaksjoner. Det vises til framlagt 

årsregnskap for 2019. 

 

Styret mener å utøve en nøktern drift som ivaretar lagets verdier og forpliktelser og at det er 

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

handlefrihet for turlaget i kommende år. 

 

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

Forsikringsavtalene ble i 2019 overført fra Eika til Gjensidige i tråd med at Gjensidige er 

hovedsamarbeidspartner med DNT. Dette har bidratt til betydelig lavere forsikringspremie fra 

2019. Kostnader til forsikringspremie utgjør i 2019 samlet for Harstad Turlag ca. 49 000,- 

som er nesten en halvering fra 2018. 

 

10 Styrets gjennomgang 
Styret ønsker her å redegjøre for noe av virksomheten i 2019. Den store begivenheten i 2019 

var uten tvil den offisielle åpningen av Haakonsbu 20. mars. Dette medførte stor 

oppmerksomhet og omtale i media, ikke minst takket være et overraskende frieri fra hyttevert 

Kristian til sin utkårede Siv, med Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Magnus som 

vitne. Dette var nok første (og sikkert siste gang) Harstad Turlag var omtalt i Se og Hør og 

Her og Nå. Vi gratulerer de forlovede og ser frem til bryllup i 2020. 

 

Året 2019 har fra styrets side vært preget av å konsolidere virksomheten gjennom å utvikle 

interne prosesser og funksjoner i turlaget, samt å støtte aktiviteter i de forskjellige utvalg. 

Harstad turlag har ca 80 tillitsverv og funksjoner som skal dekkes.  Av disse er det i dag ca 30 

i hyttetilsyn og de resterende 50 er fordelt på styrer og utvalg. Årlig er det utskifting og 

rotasjon og vi har flere tillitsvalgte som dekker flere funksjoner. God dialog, hyggelige sosiale 

rammer og forventningsavklaring i forhold til viktige tillitsverv er viktig for motivasjon hos 

tillitsvalgte. I overgangen til 2020 har vi behov for å styrke flere av tilsynene ved våre hytter. 
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Styret har i 2019 gjennomgått og foretatt en revisjon av vårt interne regelverk for honorering 

av frivillige. Styret ser det som meget viktig at det er åpenhet om slike fordelsordninger. Disse 

er nå tilgjengelig på vår nettside under «Dugnad». Styret har også besluttet «Alkoholpolicy 

for Harstad Turlag». Dette innebærer at Harstad Turlag ikke dekker utgifter til alkohol for 

ansatte eller tillitsvalgte. Dette er i stor grad i samsvar med DNTs sentrale policy på dette 

området. Hensikt er også å bevisstgjøre om alkoholbruk knyttet til våre aktiviteter.  

 

Opplæring og kompetanse er en forutsetning for å sikre samfunnets krav til forsvarlig 

gjennomføring av våre aktiviteter. Vi har i år autorisert fem nye sommerturledere etter DNTs 

kompetansemodell. Flere tillitsvalgte har deltatt på merkekurs og vi har hatt en deltaker på 

DNTs hyttedriftsseminar. Også i år var det tre deltakere på landsmøte for DNT Ung fra 

Harstad. Årets landsmøte for DNT ble gjennomført i Svolvær og ga mulighet for god 

deltakelse fra turlaget uten de store kostnadene knyttet til dette. 

 

Hyttedrift og opprusting av hyttene har stort fokus i turlaget. Etter noen år med fallende besøk 

ser vi nå effekten av dette, med en overraskende stor vekst i antall overnattingsdøgn på hele 

74% siste år. Haakonsbu, Maistua og Skoddeberghytta er avgjørende for denne økningen. 

Effekten av flere gjestedøgn, økning i overnattingspris samt innføring av booking har i sum 

gitt en fantastisk og overraskende positiv inntjening på hyttene. Økning er fra ca 268 000,- i 

2018 til nesten 650 000,- i 2019. Dette er kjærkomne midler som vil bidra til å utvikle 

turlagets tilbud i kommende år. 

 

Positive resultat fra hyttedriften, tilskudd fra offentlige og private bidragsytere samt utbetaling 

av spillemidler for to hytteprosjekter gir i sum et meget positivt økonomisk overskudd. 

Harstad Turlag viser en sunn og god økonomi. Dette er viktig for å realisere nye 

hytteprosjekter og aktiviteter i kommende år. Styret legger vekt på at tilfredsstillende 

finansiering skal foreligge før nye hytteprosjekter igangsettes.  

 

Vi har i 2019 hatt noen færre deltakere på tur. Det er likevel gledelig å se at deltakelse på 

tilbudet til ungdom, fjellsport og senior er økende. Vi har etablert et nytt tilbud gjennom FTU 

og det blir spennende å se hvordan dette vil utvikle seg. Vi har all grunn til å være stolte over 

det våre tillitsvalgte har fått til på dette området i 2019. 

 

På hele vårt sti- og løypenett har året har vært preget av et betydelig engasjement og aktivitet 

med varding, merking og klopping. Verdt å merke seg er stien ved Storvannet syd i retning 

Kongsvikdalen som fikk 650 meter nye klopper i år. Arbeidet med ny løype til den planlagte 

kysthytta på Grytøya startet i 2019. Arbeidet med ny sommer- og vinterrute fra Fiskefjorden 

til Haakonsbu har fortsatt i 2019 og er godt i gjenge. 

 

Vi ser en positiv oppslutning om DNT og turlaget med en medlemsvekst på 6 % og vi 

passerte i år 1910 medlemmer. Vi har et økende tilbud med nye hytter og et godt turprogram. 

Dette sammen med en samfunnsutvikling hvor de positive helseeffektene knyttet til friluftsliv 

fremheves, gir forventinger om ytterligere vekst i 2020. For turlaget vil det bli viktig å 

motivere og rekruttere tillitsvalgte og skape en god arena for sosialt samvær og trivsel.   

 

11 Avslutning 
Slik denne årsmeldingen viser har 2019 vært nok et godt år for Harstad Turlag både med 

tanke på aktiviteter og økonomi. Styrets mål er at Harstad Turlag skal være en attraktiv og 
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troverdig forening for medlemmene, øvrig publikum og våre samarbeidspartnere. Hele 

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

oss.  

 

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

behov for flere dugnadshender, og styret vil opprettholde fokus på dette også i 2020. Det er 

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

laget.  

 

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

dugnadsdeltakere for en svært god innsats i 2019. Det at styret kan presentere en såpass 

positiv årsmelding skyldes hovedsakelig alle frivilliges gode innsats gjennom året.  

 

 

Harstad 17.02.2019 
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