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1. Ansatte, tillitsvalgte og utvalg 
 

Ansatte 

Daglig leder Roger Riise, 20 % stilling til 31/12-17 

Jørn Arild Thorvaldsen, 30 % stilling fra 1/1-18 

 

Tillitsvalgte 

Harstad Turlag har i 2017 hatt følgende tillitsvalgte og oppnevnte utvalg/grupper: 

 

Styret 

Leder Nils Erik Bakke 

Nestleder Gunn Elin Fedreheim 

Styremedlem Marit Pettersen 

Styremedlem Vebjørn Kleiving 

Styremedlem Steinar Bakken   

Styremedlem Dagrun Weines  

Styremedlem Kristian Jakobsen 

 

Revisorer 

Revisor Skjalg Ridderseth  

Vara Annar Schjølberg 

 

Valgkomité 

Medlem Hennie B. Riise  

Medlem Mariette Verhage 

Medlem Tore Forthun 

 

Turutvalget 

Utvalgsmedlem Grete Stave 

Utvalgsmedlem Ranveig Lind 

Utvalgsmedlem Ketil Stavdal 

Utvalgsmedlem Raymond Knudsen 

Utvalgsmedlem Kristian Jakobsen 

Utvalgsmedlem Eirik Dürselen 

Utvalgsmedlem Are Frønum 

 

Løypeutvalget 

Leder Jens Kr. Hind 

Medlem Karl Wiktor Hind 

Medlem Mariette Verhage  

Medlem Siri Thom   

 

Fjellsportgruppa 

Leder Tore Forthun 

Medlem Bjørn Forthun 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

 

Anders Røkenes 

Fred Olsen 

Espen Minde Høst 
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Barnas Turlag Lødingen 

Leder    Tom Slettbakk 

Utvalgsmedlem   Jon Magnus Vollheim 

Utvalgsmedlem   Kim Lund 

Utvalgsmedlem   Robin Edvinsen 

Utvalgsmedlem   Sissel W. Karlsen 

Utvalgsmedlem   Vibeke Tveit 

 

Barnas Turlag Harstad 

Leder Gunn Elin Fedreheim  

Utvalgsmedlem Siri Hofsø Hjellnes 

Utvalgsmedlem Therese Tangen 

Utvalgsmedlem Linda Motrøen Paulsen 

Utvalgsmedlem 

Utvalgsmedlem 

Rannveig Kildal Ramtvedt 

Dagrun Weines 

  

 

DNT ung Harstad 

Leder Kjersti Gürgens Gjærum 

Nestleder Ronja Samuelsen 

Utvalgsmedlem Eirill Ornum 

Utvalgsmedlem Astrid Vaskinn 

Utvalgsmedlem Erlend Bergsvoll Sørlie 

Utvalgsmedlem Elise Siljesdatter Jørgensen 

Utvalgsmedlem Julie Larsson Hansen 

Utvalgsmedlem Asgeir Hovland 

Utvalgsmedlem Anja Stabell 

 

Natur- og miljøvernutvalget 

Leder Tor O. Jacobsen  

Utvalgsmedlem Øystein Normann 

Utvalgsmedlem Leif Skoglund 

Utvalgsmedlem Jens Kr. Hind  

Utvalgsmedlem Bente Fotland 

Utvalgsmedlem Andreas Bergland 

 

Kommunikasjonsgruppa 

Leder Line Melbøe 

Medlem Therese Tangen 

Medlem Gunn Elin Fedreheim 

 

Hytteutvalg    

Utvalgsmedlem  Kristian Jakobsen 

Utvalgsmedlem  Vebjørn Kleiving 

Utvalgsmedlem   Marit Pettersen 
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Styret for Turlagshuset 

Leder Steinar Bakken 

Sekretær 

Styremedlem 

Roger Riise 

Vebjørn Kleiving 

Styremedlem Wenche M. Hanssen 

Styremedlem Hennie B. Riise 

 

Seniorgruppa 

Medlem Bente Fotland 

Medlem Hans Aronsen 

Medlem Tormod Henningsen 

 

 

Tillitsvalgte på valg i 2018 
 

Styreleder Nils Erik Bakke 

Styremedlem Gunn Elin Fedreheim 

Styremedlem Kristian Jakobsen 

Styremedlem Marit Pettersen 

Styremedlem Dagrun Weines (trukket seg) 

Turutvalget, medlem 

Turutvalget, medlem 

Turutvalget, medlem 

Turutvalget, medlem 

Ketil Stavdal 

Erik Dürselen 

Ranveig Lind 

Raymond Knudsen 

 

Løypeutvalget, medlem Siri Thom 

Valgkomitè Hennie B. Riise 

  

Revisor 

Vara 

 Skjalg Ridderseth 

 

 

 

2. Hyttetilsynene 
 

 

Fossestua Ole Gunnar Håland 

Ståle Knutsen 

  

Toralfsbu Gunnar Gjerde 

Bjarte Juliussen 

Ivar Bergan 

Solveig Rinaldo 

Sissel Lorentzen 

Ruth L. Langedal 

  

Bjørnhaugen Hennie Riise 

Roger Riise 

Kyrre Jensen  
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Haakonsbu Nils Erik Bakke 

Kirsten H. Berg 

Rita Madsen 

  

Maistua Hans Anton Uhre 

  

Skoddeberghytta Stig Valter Tovås 

Raymond Riise 

Torill Pettersen 

Elisabeth Balteskard 

  

Blåvatnhytta Geir Olsen 

Kjell Gustavsen 

Tore Kvendseth 

Ketil Stavdal 

  

Grønnkollhytta Vebjørn Kleiving 

Øystein Stellander 

 

 

3. Virksomheten 
 

Turdeltakelse 

Turgruppe Antall deltakere 

Barnas Turlag Harstad 996 (539 barn og 457 voksne) 

Barnas Turlag Lødingen  

DNT Fjellsport Harstad 197 

Turutvalget 240  

Turutvalget - tirsdagsturer 172 

Seniorgruppa 103 

 

Totalt 1708 

 

 

Interne møter 

• Årsmøte ble avholdt 20. mars 2017 med 25 deltakere. I etterkant av årsmøtet ble det 

arrangert et medlemsmøte hvor Geir Jensen viste bilder og fortalte fra en tur til Island i regi 

av Lofoten Turlag.  

• I beretningsperioden er det avviklet 8 styremøter med 57 saksnummer. 

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

oppgaver. Viser til årsrapportene fra utvalgene 

 

Interne arrangementer 

• Fest for frivillige avviklet 27 januar med ca 30 deltakere 

• I samarbeid med FNF Troms arrangerte Natur- og miljøvernutvalget adventsseminar om 

hvordan vi kan få alle med i friluftslivet på Turlagshuset 7. desember. Det kom rundt 25 

deltakere. 

• Kommunikasjonsgruppa arrangerte nybegynnerkurs i bruk av kart og kompass 8. og 12. 

juni. Kurset var i samarbeid med Harstad O-lag, og hadde åtte deltakere. 
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• 28-29 oktober ble det arrangert grunnleggende turlederkurs med 10 deltagere på 

Turlagshuset og i Folkeparken. 

 

Eksterne møter og kurs 

• Nils Erik, Gunn Elin, Steinar og Roger var delegater på DNTs landsmøte i juni i 

Kristiansand. Det ble samtidig avholdt Regionmøte for de nordnorske 

medlemsforeningene. Gunn Elin ble valgt inn i landsstyret i DNT for perioden 2017-

2020. 

• Nils Erik, Gunn Elin og Kristian deltok på årets Regionmøte i september for de nordnorske 

medlemsforeningene med Senja Turlag som vertskap på Hamn. På fredagen ble det avholdt 

nasjonalt hyttedriftsseminar hvor Kristian og Nils deltok. 

• Nils Erik deltok på årets styreledermøte i DNT i oktober som ble avholdt Røros 

• I september deltok Kjersti Gürgens Gjærum på sommerturlederkurs med Troms Turlag. 

• Nils deltok en uke i mars på nasjonalt vinterlederkurs arrangert av BOT på Saltfjellet. 

 

Annet 

• Det er med veldig stor glede vi kan rapportere at DNT ung Harstad Turlag ble nyetablert 

9. oktober 2017. På oppstartsmøtet ville hele ni ungdommer sitte i styret. I løpet av 

november arrangerte DNT ung dugnadshelg på Grønnkollen hvor de også la planer for 

2018. Vi håper mange bidrar til å støtte opp om dette flotte tiltaket! 

• Forsøket med tirsdagsturer som vi gjennomførte i 2017 ble svært vellykket. Bynære 

ettermiddagsturer hver tirsdag viste seg å være et attraktivt tilbud, og vil gjennomføres 

også i 2018.  

• Medlemsbladet Sti og spor har nå blitt utgitt igjen i to år. Det vil vurderes om det skal 

sendes ut sammen med Fjell og vidde. Styret tar gjerne imot tilbakemeldinger fra leserne 

på om det er behov for et medlemsblad i trykt format, eller om det holder med 

medlemsblad på web.  

• Gjennom midler Harstad Turlag fikk fra IMDi, ble det arrangert to ferskingkurs i 

friluftsliv for flyktninger. Torunn Nilssen, Randi Olssøn og Inger Karlsen var instruktører 

og bidro til at 28 nye Harstadværinger fikk en god introduksjon til friluftslivet. 

Instruktørene hadde også med seg ni damer på hyttetur til Bjørnhaugen høsten 2017.  

 

4. Medlemmer 
 

Medlemsutvikling 

Turlaget hadde netto økning i medlemstallet i 2017 med 88 medlemmer som utgjør 5,8 % 

økning. Landsgjennomsnittet er 6,1 %.  

 

2017 2016 2015 2014 

1 604 1 516 1 412 1 342 
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Medlemsmassen viser følgende fordeling i 2017 

 
Familie 

hovedmedlem 
Hovedmedlem 

Ungdom 

 19-26 
Honnør 

Livsvarig 

medlem 
Barn 

Skole /  

ungdom 
Husstand 

Familie 

husstand 

 66  718  43  168  9  92  67  230  211 

 

Kontingent 

Tabellen viser endring i medlemskontingent siden 2015. Harstad Turlags inntekter i 2017 fra 

kontingenten utgjør kr 462 352,- 

 

Kontingentsatsene 2018 2017 2016 2015 

Hovedmedlem kr 550 kr 530 kr 500 kr 480 

Ungdom (19-26 år. Født 1991 - 1998) kr 280 kr 270 kr 280 kr 270 

Honnør (født 1950 eller tidligere) kr 430 kr 410 kr 400 kr 380 

Husstand (til hoved-, student- el. honnørmedlem) kr 270 kr 260 kr 250 kr 240 

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

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

Familiemedlemskap kr 1 000    
 

 

5. Hyttedriften 
 

Generelt om hyttedriften 

Det er en overordnet målsetting at turlagets hytter skal være attraktive turmål og trivelige å 

komme til. For å nå målsettingen legger tilsynene ned mange arbeidstimer i drift og vedlikehold. 

Spesielt for fjellhyttene er transportkostnadene betydelige og arbeidsoppgavene må planlegges 

grundig. I 2017 har det vært utført omfattende arbeid på hyttene, som beskrevet under. I tillegg 

jobbes det med å bygge ny hytte på Haakonsbu samt bygging av Harstad Turlags første 

kysthytte på Grytøy. Dette vil det informeres om på årsmøtet.  

 

Total sengekapasitet på turlagets hytter er 77 godkjente soveplasser. I tillegg er det en del 

dagsbesøk, spesielt på de veinære hyttene. 

 

Oversikt overnattinger på turlagshyttene 

 

 2017 2016 2015 

Bjørnhaugen 281 350 350 

Toralfsbu 330 250 260 

Haakonsbu 130 135 110 

Fossestua 136 134 135 

Blåvatnhytta 105 120 145 

Skoddeberghytta 157 178 180 

Maistua 6 6 10 

Grønnkollhytta 40 155 360 

Turlagshuset 12  12  20 

Totalt 1320 1340 1804 
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Priser for leie av hyttene 

  

Overnatting medlem 

• Voksne:  kr 150,-  
• 19-26 år:  kr 100,-  
• 13-18 år:  kr 75,-  
• 0-12 år:  kr 0,- 

Overnatting ikke-medlem 

• Dobbel pris av medlemsprisen 

Dagsbesøk medlem/ikke medlem 

• Voksen:  kr 40,- 

Sauna (kun Blåvatnhytta) 

• Per person:  kr 50,- 

Gruppeleie Bjørnhaugen og Grønnkollen 

• Skoleklasser:  kr 1250,- pr døgn 

• Andre grupper (minimum 10 personer): kr 1500,- pr døgn 

• Dagsbesøk:  kr 400,- 

 

6. Status for Turlagshuset og hyttene 
 

Turlagshuset, 8 sengeplasser 

I turlagshuset leies det ut to kontorer til Harstad og omegn sportsfiskeforening for kr 15000 pr 

år. Inntekter for utleie til møter og arrangementer forventes å være i størrelsesorden ca kr 

65 000 pr år. Det er i 2017 gjort et omfattende arbeid med utvendig drenering og utbedring av 

vannledning. Det planlegges videre i 2018 å pusse opp toaletter og garderobe i kjelleren. 

Innredning til toaletter er anskaffet. Kjelleren i bygget er nå tørr og videre arbeid med å ruste 

opp denne for bedre utnyttelse til laging av materiell er nå mulig.  

 

Styret vil i 2018 gjennomgå og justere priser for utleie av Turlagshuset. All intern bruk i regi 

av Harstad Turlag sine arrangementer er gratis. Utleie til andre formål har fulgt følgende 

satser i 2017. 

 

Utleiesatsene 2017 

Turlagshuset «Teltet» døgn leie 2000 

Utleie av møterom, dagtid/kveld 1000 

Mindre arrangementer (barneselskap) 750 
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Bjørnhaugen, 12 sengeplasser 

2017 startet med total renovering innvendig. Gulv ble slipet. Vegger, tak og senger ble malt i 

lyse farger. Vinduene ble byttet. Arbeidet ble utført av Bogstrand AS. Kjøkkenet ble renovert 

av tilsynet. Ny sofagruppe er kommet på plass. Hytta åpnet for utleie i mars, og har totalt sett 

gode besøkstall til tross for at den var stengt i to måneder. De fleste brukerne av hytta er 

skoleklasser, lag/foreninger og barnefamilier. Hytta har blitt veldig bra innvendig, og vi tror at 

besøkstallene vil stige videre framover. Det er søkt midler og planlegges med oppgraderinger 

også utenfor hytta. 

 

Fossestua, 8 sengeplasser 

Besøk på det jevne, positivt at hytta er populær blant familier. Lyspunktene i hytta er byttet ut 

til LED. Gassbluss byttet til 4 plater. Noen mindre små oppgraderinger. Hytta er i bra stand, 

men maling/beising bør prioriteres i 2018.  

 

Haakonsbu, 4 sengeplasser 

Besøket på normalt nivå på turlagets minste hytte. Nytt gassbluss montert, samt noen mindre 

oppgraderinger. Hytta gleder seg til å bli avlastet med ny hovedhytte forhåpentligvis 

inneverende år. 

 

Toralfsbu med anneks, 8 + 4 sengeplasser 

Bra besøk på vår hytte i vest. Det er byttet gassbluss på begge hyttene. Lyspunkter byttet til 

LED. Kun høyst nødvendig vedlikehold prioriteres. Tomt for ny hytte lokalisert. Snømålinger 

ble gjort vinteren 2017, med gode resultater. Planleggingsarbeidet fortsetter utover 2018. 

 

Maistua, 2 sengeplasser 

Primært dagsbesøk, men noen få overnattinger er registrert på denne spesielle hytta. 

Hovedinntekten er leie av veggplass utvendig for antenner og paraboler og innvendig plass for 

utstyr for ulike kommunikasjonsformål.  Per i dag har vi kontrakt med 6 aktører. Leieinntekter 

fra disse er på kr 77 870,-. 

 

Blåvatnhytta med sikringshytte, 6 + 4 sengeplasser 

Nordenden av hovedhytta er blitt jekket opp og supplert med flere søyler. Planleggingen av nytt 

12V anlegg på alle hyttene er så godt som gjennomført. Bare innkjøpet som gjenstår. Det 

planlegges stordugnad på hytta i 2018. 12v montering, rundvask, innrede vaskerom med mer. 

Hytta har besøk på det normale i en forholdsvis kort sesong. Badstua benyttes en god del. 

 

Skoddeberghytta, 6 + 4 sengeplasser (inkl. hems)  

Hytta benyttes ofte av familier, men også av personer på gjennomreise i området på grunn av 

nærhet til vei. Hytten ble totalrenovert og bygd på høsten 2017. Påbygget består av vedbod, 

toalett, vedfyrt badstue og tilsynslager. Den gamle delen er pusset helt opp. Hytten er malt 

innvendig, nye senger 120/90, nytt kjøkken og øvrig inventar. 12v anlegget er nytt og installert 

på hele hytten. Det ble utført en fantastisk dugnadsinnsats av hele 32 personer, som la igjen 

hele 1006 dugnadstimer. Det forventes at besøkstallene vil stige utover 2018. 
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Grønnkollhytta, 20 liggeplasser på soveloft 

Besøket har i 2017 ikke vært så stort som tidligere år. Mye på grunn av at skoler har benyttet 

seg av hytta i mindre grad enn tidligere. Den planlagte kloppingen av adkomstveien blei utført 

høsten 2017. Planlegging av et større oppussingsprosjekt er i gang. Prioritert nytt tak og nytt 

utedobygg. Oppmontering av vedovn i hovedrommet er planlagt. Utomhus bør det også gjøres 

tiltak for blant annet bålplass med sittemulighet. 

 

 

7. Dugnadsarbeidet 
Antall dugnadstimer er registrert i etterkant av arbeidet, og vi anslå det totale tallet på 4512 

timer til å være i underkant av det reelle tallet.  

 

Styret 525 

Husstyret 145 

Fellesturer 750 

Løypeutvalget 524 

Natur- og miljøvernkomiteen 100 

Barnas Turlag Harstad 242 

Barnas Turlag Lødingen 50 

DNT ung Harstad 50 

DNT fjellsport Harstad 300 

Kommunikasjonsgruppa 145 

Hytter 1600 

Seniorgruppa 81 

TOTALT 4512 

 

Fordeling dugnadstimer på hyttene 

 

Bjørnhaugen   145 

Toralfsbu   125 

Haakonsbu   48 

Fossestua   144 

Blåvatn   70 

Skoddeberg   1006 

Maistua   10 

Grønnkollen   45 

Turlagshuset   145 

 

Dugnadsarbeid på hytter og løyper 

Utover det som er nevnt av vedlikehold og reparasjoner under avsnittet Hytter, er det bygd to 

nye bruer ved Skoddeberghytta. Løypen mot Maridalen er blitt kloppet og remerket. Ved 

Fossestua er det blitt bygget ny bru og trapp opp til hytten. Dette arbeidet ble gjort av 

hyttetilsynet og hytteutvalget. Alle informasjonstavlene og det meste av skiltene er montert. 

Løypen fra storvannet og opp til Bjørnhaugen er lagt om og merket. Det er kloppet og merket 

flere plasser i løypenettet. 2018 skal det bygges ny bru ved Toralfsbu og i Kongsvikdalen. Der 

er for øvrig løypen lagt litt om. 
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8. Økonomi 
 

Generell kommentar 

 

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 782 537. Underskuddet gjenspeiler den store 

aktiviteten som har vært i turlaget i 2017. Samlet har opprusting av Bjørnhaugen, nødvendige 

tiltak på Turlagshuset og renovering av Skoddeberghytta gitt kostnader i 2017 på ca kr 1 250 

000. Dette sammen med en betydelig økning i aktivitetsnivået i Harstad turlag er årsaken til 

underskuddet. I 2018 vil refusjon for tiltakene på Skoddeberghytta fra Thon og spillemidler 

bli tilbakeført med ca kr 470 000. I tillegg kommer det spillemidler for Bjørnhaugen på ca kr 

108 000. Den samlede økonomien i turlaget er slik at underskuddet i 2017 på ingen måte er 

kritisk, men det er helt nødvendig å etablere balanse allerede fra 2018. 

 

Selv med et betydelig underskudd i 2017 vil styret beskrive økonomien i turlaget som god. 

En del kostnader som er belastet i 2017 vil bli tilbakeført i 2018.  Det er også foretatt innkjøp 

av verktøy og utstyr som er helt nødvendig for å gjennomføre drift og vedlikehold av hytter og 

som vi vill nyte godt av de neste årene.  

 

Inntekter fra forskjellige fond og stiftelser utgjør en stadig viktigere andel av inntektsgrunnlaget 

for Harstad Turlag. Fra 2016 har slike bidrag hatt en økning på ca kr 300 000,- og utgjør i 

regnskap for 2017 ca kr 741 000. Dette er et resultat av en aktiv innsats fra våre tillitsvalgte 

hvor vi har lyktes med mange av våre søknader om støtte. Slike tildelinger er en forutsetning 

for å opprettholde det høye aktivitetsnivået i turlaget.  

 

Økte krav fra myndigheter for rapportering av skatt og merverdiavgift, samt krav til 

anleggsregnskap medfører at styret ser behov for å få på plass et bedre regnskapssystem. 

Dette er viktig for oppfølging av kostnader knyttet mot aktiviteter/prosjekter hvor det er krav 

om dokumentasjon for å utløse tilsagn om midler. 

 

Det vises til framlagt regnskap for 2017. 

 

Turlaget har ingen langsiktig gjeld. 

 

Styret mener å utøve en nøktern drift som ivaretar lagets verdier og forpliktelser. 

 

Forsikring 

Hyttene, inkludert innbo, anneks og uthus, er fullverdiforsikret i Vesta for 15,7 mill kr. Dette 

omfatter også Turlagshuset. Forsikringspremien er om lag 62.000 kr. Turlaget har også egen 

ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring for ansatte. I 2018 vil styret gjennomgå 

forsikringsordningene og sikre at de er tilstrekkelige og gode nok.  

 

9. Avslutning 
Harstad Turlag har de siste årene utvidet tilbudet sitt til langt flere mennesker, i tråd med DNTs 

satsning på friluftsliv for alle. I 2016 fikk vi både ei seniorgruppe og fjellsportgruppe på plass. 

Og i 2017 fikk vi gjenoppstartet DNT ung Harstad. I tillegg har turlaget hatt et sterkt fokus på 

flyktninger, og særlig Barnas Turlag Harstad har bidratt til at flyktningfamilier har blitt med på 

tur.  

 

DNT skal på landsmøte i juni 2018 vedta strategi for DNT 2019-2023. Harstad Turlag bør 

vurdere hva dette betyr for videre utvikling av turlaget. Styret ser det som riktig at det settes 
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ned en arbeidsgruppe som kan jobbe med disse spørsmålene og fremme forslag til neste årsmøte 

om videre utvikling for Harstad Turlag. 

 

I DNT har det vært stor fokus på nærturer. Harstad Turlag har gjennom tirsdagsturene utviklet 

er populært tilbud med mange deltagere. Samtidig følges dette opp gjennom utdanning til 

grunnleggende turlederkompetanse. Seniorgruppen tilbyr også nærturer. 

 

Vårt mål er at Harstad Turlag skal være en attraktiv og troverdig forening for medlemmene, 

øvrig publikum og våre samarbeidspartnere. Hele grunnlaget i vårt virke hviler på ønske om å 

yte fells dugnadsinnsats for å nå de mål vi setter oss. 

 

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

dugnadsdeltakere for en god innsats i 2017. Deres innsats er helt avgjørende for at Harstad 

Turlag går styrket ut av jubileumsåret 2018 og er klar for nye oppgaver og utfordringer. 

 

 

Harstad 25.02.2018  

 

 

 

………………………… 

Nils Erik Bakke 

Styreleder 

 

 

………………………… 

Gunn Elin Fedreheim 

Nestleder 

 

 

………………………… 

Steinar Bakken 

styremedlem 

 

 

………………………… 

Dagrun Weines 

styremedlem 

 

 

………………………… 

Marit Pettersen 

Styremedlem 

 

 

………………………… 

Vebjørn Kleiving 

Styremedlem 

  

 

………………………… 

Kristian Jakobsen 

Styremedlem 

 

 

 

………………………… 

Jørn Arild Thorvaldsen 

Daglig leder 

  

 


