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Kamuflasje
Det kan være lurt for et dyr å ha en farge på kroppen som 
gjør at det ikke så lett blir sett av andre dyr. Når vinteren 
og snøen kommer i Norge, er det flere dyr som får hvit 
pels eller hvite fjær. Da går dyrene mer i ett med omgi-
velsene. Rovdyr med slik kamuflasje kan lettere snike seg 
innpå byttedyr, mens byttedyr med kamuflasjeikke blir 
så lett oppdaget. De kan gjemme seg for hverandre. På 
steder hvor det nesten alltid er snø, er det noen dyr som 
er hvite hele året, slik som isbjørnen og polarharen.

Fargeskifte
I Norge har vi flere dyr som skifter farge etter årstidene. 
Dette skjer helt av seg selv ved at disse dyrene om vinteren 

slutter å produsere hormonet melatonin, som gjør at pel-
sen eller fjærene får farge. Da blir de hvite. Det motsatte 
skjer om sommeren. Da øker produksjonen av melatonin, 
og dyrene får tilbake sine brune, grå eller rødlige farger. 
Da er de tilpasset sommerens farger i naturen. Fjellrev, 
røyskatt, snømus, hare og rype er alle dyr som blir hvite 
om vinteren, når snøen kommer.

Fjellreven
Fjellreven er en liten luring i reveslekten og hundefami-
lien som har en tett og varmeisolerende pels som består 
av ca. 70 % underull og dekkhår. Det gjør at snø og is ikke 
trenger inn til kroppen. Derfor tåler fjellreven ekstrem 
kulde ned mot 35 minusgrader. I Norge finnes det i dag i 

DYR SOM SKIFTER FARGE
Når vinteren kommer, er det mange dyr som blir hvite!

underkant av 200 fjellrever totalt, noe som betyr at fjellre-
ven står i fare for å forsvinne. De fleste av fjellrevene i landet 
lever høyt til fjells og er sjelden å se. Hver vinter skifter pel-
sen farge til hvit, og fjellreven kan dermed snike seg innpå 
harer og fugler uten å bli oppdaget.

Røyskatten
Røyskatten er et lite dyr i mårfamilien med en lang og smal 
kropp. Den kan bli 29 cm lang og opp til 450 gram tung. 
Den skifter til hvit vinterpels, bortsett fra haletippen, som 
er svart hele året. Med sin slanke kropp kommer røyskat-
ten seg inn smale og trange hulrom på jakt etter mat, eller 
for å varme seg litt. Den er også lynrask, svømmer godt 
og er flink til å klatre i trær. Det gjør den til en spesialist på 
å fange andre smådyr, fugler og stjele egg. Røyskattene 
holder sammen i små familiegrupper når ungene er små, 
ellers lever de stort sett alene.  

Snømus
Snømusen er verdens miste rovpattedyr. Ofte blir den 
forvekslet med røyskatten. Forskjellen mellom dem er at 
snømusen er mye mindre, og den har ikke den svarte hale-
dusken som røyskatten har. I tillegg er halen mye kortere. 
Pelsen til snømusen er rød-brun på oversiden og lys på un-
dersiden om sommeren. Snømusene som lever i nordom-
rådene endrer farge til hvit mellom oktober og desember. 
De liker seg aller best i fjellområder med bjørkeskog nær 
beiteområder, der de ofte holder til i steinurer, under låver, 
fjøs og i seterbygninger.
 

Hare
Haren er et hoppende lite dyr med lange og kraftige 
bakbein og store ører. Harens viktigste forsvar er den gode 
hørselen, det skarpe synet og dens hurtighet. Når en fiende 
nærmer seg haren, sitter den helt stille, og den hopper ikke 
av sted før den er sikker på at den har blitt oppdaget. Den 
har mange fiender den må passe seg for, spesielt rev, ulv, 
gaupe og ørn. Harene som lever i områder med snø, får en 
hvit og tykk pels når vinteren kommer. Den lever som regel 
alene og liker å spise kvister, gress, busker og bark. Haren 
kan bli 60 cm lang og opptil 5 kilo tung. 

Rype
Rype er en fugl som finnes i de fleste fjellområdene i 
Norge, og vi har to arter av den: fjellrype og lirype. Forskjel-
len mellom dem er at lirypen er større og stort sett holder 
seg i fjellbjørkeskog. Fjellrypen er mindre og liker seg best i 
de høyeste fjellområdene. Begge har en tett fjærdrakt som 
holder dem varme. Til og med føttene er dekket av fjær. 
Både lirype og fjellrype bytter til hvit fjærdrakt når vinteren 
kommer. De spiser mye blader og bær i sommerhalvåret, 
og kvister og lyng om vinteren. Rypene er ikke spesielt gode 
til å fly, derfor ligger de ofte rolig når de oppdager fare.  
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Visste du at vi mennesker faktisk kan fly?  
Ja, det er helt sant!FOR Å KUNNE FLY,  

trenger du bare døve ører for 
alle som sier at det ikke går an, 
en god porsjon mot og masse 
pudder. Og en del trening, 
selvsagt.

DU KAN FLY
Barn har ingen begrensninger. 

Det er vi voksne som lærer dem 
om alt som ikke går an.  

«Nei, det går ikke», sier vi.  
Eller: «Glem det.»  

Eller enda verre:  
«Det er ikke mulig.»  

Men det er mulig.  
Alt er mulig. Alle kan fly  

– hvis du bare tør og  
har troen på deg selv!

ER DU KLAR? OK!  
Kast deg opp og fremover med all 

kraft du har og strekk kroppen ut! 
Ser du? Du får det til! Nå flyr du! Er 

det ikke fantastisk!? 
Men som god flyger må du også 
være forberedt på kræsjlanding.

Husk da: Prøv igjen!
Lykke til!

OPPSKRIFTEN ER ENKEL
Gå opp i lien og velg deg et 
urørt sted med masse løssnø. 
Bøy deg godt ned i knærne. 
Hold armene bakover. Du er 
snart klar for takeoff. Viktig: Ikke 
tvil på deg selv. Ikke hør på alle 
andre som sier det ikke kommer 
til å gå. Stol på deg selv.  
Du klarer det! Vær modig.

Klar,  ferdig,  
FLY!!!  

10  morsomme  
vintertips!

1.  
Inviter klassen på 

telttur!

2.  
Strekk ut et langt tau og 
gå langs tauet med bind 

for øynene.
3.  

Kle deg ut som en super-
helt og gjør alt hva ekte 

superhelter gjør!
4.  

Lytt til naturen i to 
minutter. Skriv ned alt du 

hører. Hvem hører flest 
lyder? 

10.  
Prøv å fly!!! 

5.  
Finn fem ting i  
naturen som 
starter på S.

6.  
Ta på hodelykter og 
bli med på trolltur! 
Det er spennende 
og litt skummelt.

8.  
Prøv 10 ulike 

måter å gå på.

7.  
Finn ansikter 
i naturen, for 

eksempel på en 
trestubbe, en 
stein eller et 

tre.

9.  
Bokstavjakt. Å finne 
bokstaver i naturen 
er gøy, gjerne hele 

alfabetet! 
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De norske vintrene er lunefulle. Noen gir metervis med 
snø, noen er skrekkelig kalde, noen er vindfulle og noen er 
våte. Nå er det ett år siden vi bestemte oss for å bli vinter-
badere vest i havet.

Verdens største badeland!
Ideen begynte å ta form under en fjelltur til Fonnabu, der 
vi badet i et fjellvann med snø. Gjennom hele senhøsten, 
vinteren og våren var vi to mødre og tre barn som jevnlig 
dro for å bade. To regler gjaldt: Snø, sludd, regn, is og vind 
var ingen hindring, og man måtte svømme sju tak for at 
badingen skulle bli godkjent. 

Som mødre gikk vi inn for prosjektet med liv og lyst, dels 
for å teste egne grenser, men mest for å plante inn en ny 
variant av friluftslivet hos barna. De tre jentene på åtte og 
elleve år trengte aldri å overtales. Straks bading ble nevnt, 
skiftet de til badetøy, boblejakker og luer og løp ut dørene. 
Vi hadde utvidet verdens største lekeland.  

Ristet på hodet  
På vår lille øy vest for Bergen har vi et badevann med skjell-
sand i den ene enden. Dette ble også vårt mest brukte 
vinterbadested. Offisiell oppstart ble en grå høstdag med 
skarp luft og gulkledde trær. I mange uker hadde vi fast 
badedag her. Passerende bilister sakket ned, så på oss og 
ristet på hodet.

Mentale istapper
Det er kun åtte timer siden klokkene ringte det nye året 
velkommen. Min datter vekker meg. 
– Skal vi bade nå? Mamma? Nå mens året er helt nytt? 

Våkn opp! 
Vinden blåser over de frosne markene, rimkrystallene er 
på plass. Først tre dager inne i det nye året gir mamma 
klarsignal til nyttårsbadet. Nytt år, ny opplevelse: Denne 
gangen er det mentale istapper som jobber seg inn gjen-
nom fotsålene og videre oppover der vi står ved badedam-

mens frosne mudderbunn med armene godt foldet over 
brystet!

Mellom kajakker og latterkuler
I februar la kulden seg over Vestlandet, og vårt faste bade-
vann frøs helt til. Ingen av oss fem vinterbaderne sa noe, 
men vi tenkte det samme: Nå gjør vi som hardbarkede 
russere. Vi kan hugge hull i isen og svømme i råken! Men 
nei. Vårt lokale vann var nå blitt til skøytebane og var i bruk 
hver dag. Men badelysten var ikke tatt av kulden. Rednin-
gen kom fra uventet hold; fra solen, månen og jorden. 
Når disse tre står på linje, kommer springfloen. Og ved 
springflo blir det bademuligheter inne i naustet! Mellom 
naustets fjorten kajakker og en lang remse latterkuler kan 
man godt klare å svømme syv tak dersom man er elleve år 
eller yngre! 
– En sånn artig badedag skal man lete lenge etter, sier min 
datter ved frokostbordet. 

Islek i badedrakt 
I mars satt vi vår kulderekord som vinterbadere. Minus 
4,2 grader i luften, og vi kom opp i 19 sammenhengende 
svømmetak! Etter denne herlige opplevelsen kom våren 
sigende, og i mai begynte venner å bade sammen med oss 
igjen.  
For et opplegg, for en vinter! Vi fikk så mange flotte stunder 
sammen. Masse latter, masse kakao! Vi fikk presset oss men-
talt, fikk kjenne på det å gjøre ting når man egentlig ikke helt 
føler for det, og hvor godt det var å gjennomføre planen! 
Underveis har barna kommet med herlige refleksjoner over 
vinterbadingen. Og ja, hvorfor gjorde vi egentlig dette? 
– Ååh mamma, da. Det vet du jo. For å holde hodet kaldt, så 
klart! 

TEKST OG FOTO: LAILA JOHANNE REIGSTAD

– Mamma, jeg har is og gåsehud på lårene!

Vinterbading med barn



Vi drar til skogs for å finne 
fjær så vi kan lage et india-
nersmykke til Mathilda (5). 
Hun gleder seg stort, og det 
klør i kroppen etter å sette i 
gang med jakten. Vi går inn 
i skogen på Rolland i Åsane. 
Der har vi hørt at det skal 
være mange fjær!

Mathilda vet at hun må se 
både opp og ned, bortenfor 
og bak, og jakten etter india-
nerfjær er i gang for fullt. Og 

der! Der ser hun en rød fjær 
oppe i treet. Begeistringen 
er stor, og hun er ivrig på 
å leite videre. De fargerike 
skattene dukker plutselig opp 
bak en stein, stikkende opp 
fra mosen eller gjemt inni 
en trestubbe. Plutselig ligger 
det mange fjær innover stien. 
Mathilda virker forundret 
og lurer på hvor alle disse 
fjærene kommer fra. Vi dikter 
opp eventyrdyr og lager egne 
historier om hvem som kan 

ha mistet fjærene sine. Det er 
gøy å slippe fantasien løs, og 
vi ler mye sammen.

Jeg har lommene fulle av fjær, 
og i all hemmelighet lurer 
jeg dem ut og rundt når hun 
ser en annen vei. Det er like 
gøy hver gang hun får øye på 
en ny, og den iherdige jakten 
tar oss dypere og dypere inn 
i skogen.

Nå har Mathilda samlet 

mange nok fjær, og hun put-
ter dem inn i de små hullene 
i strikkegenseren sin og ser 
ut som en liten indianerjente. 
Dette er moro, og nå har hun 
jo nesten fått vinger til å fly 
med i tillegg! 

Mathilda suser over markene 
og inn igjen i skogen, på vei 
hjem til pappa for å kunne 
vise frem dagens fangst.

TEKST OG FOTO:   
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Hytten har en helt særegen 
form som appellerer til 
fantasien og innbyr til gode 
opplevelser. 
 
Vi startet vår ekspedisjon 
i Turbutikken i Bergen og 
Hordaland Turlag. Barna 
studerte ivrig kartet, og 
konkluderte raskt med at 
Fløibanen var det beste 
alternativet for å komme til 
topps. 
Veien fra Fløyen stasjon til 
hytten gikk unna på et par 
minutter. Mørket hadde 
senket seg. Spennende å ta 

av fra stien og lete etter hyt-
ten i skogen. Da vi fikk satt 
nøkkelen i døren, var det 
svært nysgjerrige barn som 
lurte på hvordan hytten var 
inni, den var jo såååå spen-
nende utenpå. Sengeplas-
ser ble raskt fordelt. Neste 
punkt var fyr i ovnen. Ved 
leggetid var det nær bad-
stuetemperatur på hemsen, 
så da måtte ivrige fyrbøtere 
roe ned.
 
Første del av kvelden 
foretok vi en spennende ek-
spedisjon i nærheten av hyt-

ten. Fløyen var mørklagt og 
folketom, så hodelykt måtte 
på. Vi klatret, akte og løp 
oss varme med bomgjem-
sel. Vel tilbake i Tubakuba 
ventet varm hytte, solbær-
toddy og kortspill. Frisk luft 
og mye aktivitet gjorde det 
lett å finne nattesøvnen for 
barna. Mammaene klarte 
nesten ikke lukke øyene, da 
fascinasjonen over hytten, 
utsikten over byen, måne-
skinn og stjernehimmel 
var så stor at vi bare ville at 
øyeblikket skulle vare langt 
inn i evigheten.

 Fredag morgen våknet vi 
opp til kraftig vind, tåke og 
mye regn. Snøen var blitt 
slaps og stjernehimmelen 
erstattet av null sikt. Første 
avgang kl. 07.30 fra Fløyen 
hadde vi helt for oss selv. Kl. 
09.15 var barna vel plas-
sert på skolen, en time for 
sent den dagen, men de var 
til gjengjeld mange turopp-
levelser rikere!

TEKST: LINDA FONGAARD
ALLE FOTO: INGEBJØRG 
NACHTNEBEL POLLEN

Kom og bli med oss på jakt i eventyrskogen!  
Finner vi indianerfjær?

Fem og to mammaer gleder seg til en spennende 
og eksotisk overnatting på Tubakuba, en arkitekt-
tegnet liten hytte like ved Fløien Folkerestaurant. 

JAKTEN PÅ EN  
INDIANERFJÆR

FAKTA TUBAKUBA 
-  Lånes ut av Bergen  

kommune, Grønn etat.
-  Gratis å låne, men svært 

populær, så mye opptatt 
i helger.

- Kun for barnefamilier.
-  Kan lånes gratis for dags-

besøk og overnatting.
-  Må ha med alt av utstyr 

selv: ved, vann, sovepose, 
liggeunderlag osv.

-  Les mer på  
www.bergen.kommune.no

Januarekspedisjon til  

Tubakuba



Turprogram Barnas Turlag Vinter/vår 2017
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Vi viderefører tradisjonen og tilbyr også i 2017 
våre medlemmer fast opphold på Alexander 

Grieghytten både i vinterferien og i påskeferien. 
Hytten, som ligger flott til i Bergsdalen, har inn-
lagt vann og strøm, og er perfekt for familier som 
vil på hyttetur i et familievennlig skiterreng. Fast 

opphold på AG-hytten er et uorganisert tilbud til 
familier som i all hovedsak ønsker å styre løpet selv, 

og familiene bringer med sin egen mat. Det vil være 
hyttevakter til stede hele perioden. Anbefales!
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FEBRUAR

5. februar Kom deg ut-dagen på Fløysletten
8. februar Kveldsmattur til Rambjøra
17.–19. februar Vintertur til Hallingskeid (8–12 år)
24. februar –  
5. mars

Fast opphold på Alexander Grieghytten i 
vinterferien

MARS

8. mars Kveldsmattur til Liatjørna
8. mars Kveldsmattur til Knappenfjellet
11. mars Vinterlek – der det er snø!
17.–19. mars Turledersamling på Hallingskeid
18.–19. mars Vintertur til Alexander Grieghytten (2–6 år)
31. mars –  
2. april

Grunnleggende turlederkurs for Barnas Turlag

APRIL

12. april Kveldsmattur i Salhus
7.–16. april Fast opphold på Alexander Grieghytten, påske-

ferie
23. april Klatreparken Høyt og Lavt (5–12 år)
23. april Søndagstur til Veten
MAI

10. mai Kveldsmattur til Perabu
10. mai Kveldsmattur rundt Fagerhaugen
13.–14. mai Skjærgårdsleir på Erleholmen (5–8 år)
14. mai Søndagstur til Spåkefjellet
23. mai Coasteering (10–12 år)
31. mai Padlekurs (7–9 år)
JUNI

8. juni Coasteering (7–9 år)
9.–10. juni Vidden by night (9–12 år)
9.–11. juni Sommertur til Træet (3–7 år)
14. juni Padlekurs (10–12 år)
14. juni Strandrydding og grilling i vikja, Salhus
14. juni Kveldsmattur til Hellen Batteri
14. juni Kveldsmattur til Einhovden
24. juni Dagstur til Kiellandbu (10–13 år)
26.–30. juni Fjelleir 1
26.–30. juni Turbouke 1

BLI  FAMILIEMEDLEM  I BERGEN OG  
HORDALAND TURLAG

•  Gjelder for husstandens barn og inntil to 
voksne over 26 år.

•  Gratis overnatting for barn under 12 år.
 

•  Store rabatter på turutstyr  
i Turbutikken i Marken.

• Mange gode turopplevelser

Gå inn på www.dnt.no/MinSide og oppgrader til familiemedlemskap.

KUN KR1200,- PR. ÅR FOR HELE  FAMILIEN

Bli med på 
Kom deg ut-dagen  

søndag 5. februar
Vinterens store  

familiedag
Gratis

Sted: Fløysletten  
Tid: 11-15  

Gratis Fløibane 8–11 
Velkommen!



Blad i postabonnement. 
Returadresse: 
Bergen og Hordaland Turlag,  
Tverrgt. 4-6,  
5017 Bergen

Bli med og skap 
gode vinterminner!

Fløistuen er åpen hver dag for 
byens beste skillingsboller

#kun6minunna
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floyen.no

fjellsturen
fjellsturen

fjellsturen
fjellsturen

fjellsturen

fjellsturen

BLI MED PÅ DEN STORE FOLKEFESTEN!         BERGEN OG HORDALAND TURLAG OG BERGENS TIDENDE INVITERER TIL VÅRENS VAKRESTE EVENTYR SØNDAG 28. MAI
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NYHET!
BLI MED PÅ 

3-FJELLSTUREN 

Ta turen over de tre siste  
fjellene av 7-fjellsturen

Passer ypperlig for   
småbarnsfamilier


