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Turprogram vinter 2020

Byfjellene i Bergen:  
Turtips og søndagsåpne hytter

Finse–Hallingskeid  
– minutt for minutt 

Skråblikk:  
Turmedaljens bakside
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På ski langs Tindevatn, Ulriken i det fjerne. Forsidebilde: Valhall, en av de eldste hyttene på Byfjellene.. Foto: Espen Haagensen.

2019 OPPSUMMERT

FONNABU OG ALEXANDER 
GRIEGHYTTEN OPPGGRADERT

EN HYTTEKULTUR MIDT I BYEN

BESSEGGEN PÅ BYFJELLENE

TURPERLER I BYFJELLENE

NASJONAL RAMME
VAR IKKE KONFLIKTDEMPENDE

SISTE NYTT FRA TURLAGET

JAKTEN PÅ 
2000-METERSTOPPENE

FINSE–HALLINGSKEID - 
MINUTT FOR MINUTT

SKRÅBLIKK: 
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BYFJELLSTRIMMEN  
- EN SUKSESSHISTORIE
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BERGENSERNES FJELLVERDEN
Byfjellene er unektelig de mest besøkte fjellene i Hordaland. De 
bevandres daglig av bymann og stril, turister og sauer. For hundre 
år siden var det ikke en forening, et idrettslag eller buekorps som 
ikke hadde sin hytte på Byfjellene. De står der som monumenter 
over den førprofesjonelle sportsånd. Hvert bord og hvert vindu er 
båret opp. Grunnmuren er murt på lokal stein som ble brutt ut i 
landskapet. Når familien skulle på søndagstur, kunne de se et lass 
materialer liggende i Munkebotten eller ved Svartediket, påført  

en plakat «Ta med deg et bord eller vindu opp til fjellet». I dag står  
hyttene som monumenter over en svunnen tid. 

I dette nummeret fokuserer vi på bergensernes fjellverden. Mange 
står på for at du skal få glede deg over Byfjellene; stier merkes, trær 
felles, hytter byr på servering.
Her er utrolig mange skatter hvis du skuer litt lenger enn den vante 
turstien fra ditt lune rede.

TORBJØRN KALAND
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OPPLEV FJELLET PÅ RIKTIG UTSTYR
Valg av riktige ski og sko er avgjørende for en god skiopplevelse. Vi har  
kompetansen og utvalget slik at vi sammen finner utstyret til ditt behov. 
Velkommen inn for en hyggelig skiprat!
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FISCHER SKIN 
BARNESKIPAKKE
Lei av å bruke tiden på å smøre? 
Fischer Skin Performance Jr. er en 
barne- og juniorski med inte grert 
kortfell. Skien har også innsving 
som gir god stabilitet, og den blir 
dermed også enklere både til å 
svinge, skrense og ploge med.  
Vi har her laget en pakke med  
Alpina Sport Tour Jr. støvelen som 
er en varm og komfortabel støvel 
til barneføtter.

ÅSNES NANSEN /  
CECILIE FJELLSKI-
PAKKE
 

Kanskje den optimale fjell skien. 
Bred stålkantski med god bære-
evne og moderat gåspenn for 
høyfjellsturer i kupert norsk ter-
reng. Integrert fellelås slik at en 
kan bruke kortfeller. Sammen 
med Crispi Bre støvelen i Gore-Tex 
og Super Telemarkbindingen, er 
dette virkelig en topp høyfjells-
pakke. Skien kan også godt kom-
bineres med Crispi BC Stetind el-
ler Alpina BC Alaska sammen med 
Rottefella Magnum Bindingen hvis 
en prioriterer gåingen.

FISCHER E-99 EASY 
SKIN SKIPAKKE
 

Den anerkjente fjellklassikeren 
som kan brukes både i og uten-
for løypen. Stålkantski med lang-
spenn, smørelomme og 13 mm 
innsving. Vi har kombinert denne 
skien med støvlene Alpina Alaska 
BC og Crispi Stetind BC.

ÅSNES INGSTAD / 
TONJE FJELLSKIPAKKE
 

Nye Ingstad og Tonje er blitt en 
bred og moderne fjellski med 
rocker i tupp som sikrer meget 
god bæreevne og supre kjøre-
egenskaper. Perfekt til turer i 
krevende og bratt terreng. Mode 
rat gåspenn samt integrert  
fellelås. Bør brukes sammen med 
en 75mm støvel, så her har vi 
satt sammen en pakke med 
Voile kabelbinding, samt Crispi 
Bre støvelen. Alternativ er Crispi  
Svartisen støvelen som har en 
mykere såle, men stivere ankel-
mansjett.

FISCHER E-109 EASY 
SKIN SKIPAKKE 
Dette er pakken for krevende 
høyfjellsturer. Fischer E 109 er en 
kraftig, bred og lettsvingt ski med 
stålkant og hele 18mm innsving. 
Sammen med den nye Crispi Bre 
støvelen i Gore-Tex og Super Tele-
mark bindingen, er dette virkelig 
en pakke vi går god for. Skien kan 
også godt kombineres med Crispi 
BC Stetind eller Alpina BC Alaska 
sammen med Rottefella  Magnum 
Bindingen hvis en prioriterer 
 gåingen.

FISCHER TWIN SKIN 
POWERLITE SKIPAKKE
 

Har du savnet stålkantski med  
fell? Nå er den endelig her; Fischer 
Twin Skin Powerlite er en smal,  
robust og innsvingt stålkantski 
med integrert kortfell som er per-
fekt for preparerte løyper både 
i marka og på fjellet. Skien sikrer 
deg trygt og godt svinggrep på alle 
underlag. Vi har her satt sammen 
en pakke med Fischer XC Control 
støvelen som er en lett og varm 
støvel med solid ankelstøtte.

Markeveien 3, rett ved Torgalmenningen. 
Telefon 55 62 73 00 eller info@outdoorbergen.no

ÅPNINGSTIDER 10-18  TORSDAG 10-19  LØRDAG 10-16

Pakkepris:

6.499,– / 6.699,–

Pakkepris:

4.499,–

Pakkepris:

6.999,– / 7.199,–

Pakkepris:

1.999,–

Pakkepris:

7.599,– / 7.799,–

Pakkepris:

6.499,–

2019 har vært et innholdsrikt år, og vi håper at du som medlem har fått mye  
glede av medlemskapet ditt i Turlaget. 

Støtten fra deg og andre medlemmer gjør at vi 
har kunnet videreutvikle tilbudet vårt. Vi har for 
eksempel i år fått reist to nye hyttebygg. Med 
sikringshytten ved Kalvedalshytta i Nordhord-
land har vi fått flere sengeplasser i et nydelig 
vestlandsterreng. Og så har vi eventyrriket 
Breidablik i Kvammafjella. Dette fantastiske 
hyttetunet, med utsikt over Hardangerfjorden og 
Folgefonna, er virkelig et sted å besøke.
Men vi gir oss ikke der. Nå har vi restaurert 
Alexander Grieghytten i Bergsdalen, som er blitt 
universelt tilrettelagt, og Fonnabu har fått et nytt, 
sprekt tilbygg som er enda bedre egnet for større 
grupper og kurs.

Vi ruster også opp våre stier. Stien langs Storlit-
jørn til Gullhorgabu turisthytte i Bergsdalen har 
fått seg et skikkelig løft, det samme har stien fra 
Breidablik til Søre Hamlagrø. 
Videre er stiene mellom Vatnane og Åsedalen 
remerket, det samme er ruten fra Vardadalsbu til 
Straume. Turen din blir lettere og tryggere å gå. 
Lokallagenes dugnadsinnsats innen stiarbeid, 
turlederskap, hyttedugnad og styrearbeid m.m. 
utgjør over 100 000 timer pr år. En stor takk til 
våre iherdige frivillige som står bak alt dette.

Så har vi vindkraftsaken. Det blåser kraftig over 
det ganske land, ikke minst her på Vestlandet. Vi 
frykter for våre dyrebare turområder og tar kraf-
tig til motmæle når vindkraftindustrien prøver å 
frata oss verdifulle friluftsområder. Takk til deg 
som støtter vårt arbeid gjennom din medlems-
kontingent, og til alle som engasjerer seg i saken. 
Over 5000 høringssvar ble sendt til Olje- og ener-
gidepartementet, og nå har regjeringen skrotet 

nasjonal ramme. Politikerne skjønner at de må 
lytte til lokalbefolkningen.

Den nye hytteappen DNT Hyttebetaling gjør 
det enkelt for deg å betale for hytteoppholdet og 
proviant. Husk å laste den ned på mobilen din før 
turstart. Kom deg ut-dagene var en suksess, med 
flere tusen deltagere i hele Hordaland. Titur Ber-
gen fikk folk ut på nye topper. UT.no ble relansert 
i år, hele Norges største digitale turplanlegger. 
Det popper opp nye Turbo-klubber for barn, 
og gjennom ferskingkursene våre i skolen fikk 
mange nye elever en smak på friluftslivet. Hele 
tiden utdannes nye turledere som gleder seg til 
å ta deg med på tur. Over 2000 turer og kurs er 
arrangert i 2019. Har du fått bli med på en eller 
flere av dem? Hvis ikke, kan du finne din neste 
tur på www.bergenoghordalandturlag.no/aktivi-
teter. Det er mye å velge mellom.

Som medlem i Turlaget får du en rekke med-
lemsfordeler. Du får gode rabatter på våre hyt-

ter, turer, kurs og utstyr i Tursenteret i Marken. 
Barnemedlemmer overnatter gratis på våre 
hytter. Ikke minst får du tilsendt Sti og Varde rett 
hjem i postkassen fire ganger i året, samt Fjell og 
Vidde. Gjensidige gir gode rabatter til alle DNT-
medlemmer. Men kanskje den viktigste grunnen 
til å være medlem i Turlaget er nettopp støtten du 
gir oss. Med din og andres støtte kan vi fortsette 
å utvikle tilbudet vårt, kjempe for de verdifulle 
friluftsområdene våre og gi enda flere folk natur-
opplevelser for livet. 

I disse dager mottar du et brev fra oss om forny-
else av medlemskap. Vi håper du har lyst til å 
være med oss videre inn i 2020. 

TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN
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Et av høydepunktene i 2019 var da nye Breidablik ble åpnet siste helgen i juni. Daværende ordfører Jostein Ljones (t.v.) Bjarne Huse (i midten), styreleder i BHT Elisabeth 
Skage (t.h.) og leder i hytte- og ruteutvalget Tore Johan Smidt (t.h.).

Breidablik

2019 OPPSUMMERT
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Turlaget har i lang tid ønsket å oppgradere hyttene på Fonnabu og gjøre dem mer attraktive for større 
grupper og kursvirksomhet. Nå er jobben gjort. Fonnabu er klar for en ny sesong.

Omfattende oppgradering over flere perioder har resultert i en helt ny utgave av Alexander Grieghytten  
i Bergsdalen. Nå åpnes utleiehytten på nytt for booking.

VELKOMMEN TIL NYE FONNABU

TOTALRENOVERING AV  
ALEXANDER GRIEGHYTTEN 
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FAKTA OM FONNABU
- Selvbetjent DNT-hytte
- Fem større og mindre bygg
- Ligger 1450 meter over havet
- Totalt 36 sengeplasser
- Eies av Bergen og Hordaland Turlag
- Tilsyn av Kvinnherad Turlag

FAKTA OM FONNABU
- Ubetjent utleiehytte i Bergsdalen
-  Booking på bht@dnt.no eller  

tlf. 55335810
- Leiepris 2019: 6200 kr per døgn
- Depositum for nøkkel: 400 kr
- Totalt 34 sengeplasser

BETYDELIGE OPPGRADERINGER
Etter tre måneder med arbeid i et krevende og 
værutsatt område ser nye Fonnabu nå fjellets 
lys. Hytte- og rutesjef i BHT, Johnny Bjørge, 
kan fortelle om betydelige oppgraderinger på 
hovedhytten fra 1996. Den største forandringen 
er et helt nytt tilbygg på ca. 40 kvm. 

– Det nye tilbygget gir en sterkt forbedret opp-
levelse av å være i hytten. Vi har fått større fel-
lesarealer, stue med mye lys inn, nytt kjøkken, 
ekstra sengeplasser og bedre utsiktsmuligheter 
fra den nye stuen i hytten, forteller en engasjert 
Johnny Bjørge. 

I tillegg til det nye tilbygget har også gamle-
hytten fra 1974 blitt oppgradert. Her har det 
kommet nytt kjøkken og ny stue, nytt gulv, 
nye vinduer, solcellesystem, og det har blitt 

tilrettelagt for hund. Totalt har hele prosjektet 
på begge hyttene hatt en kostnadsramme på ca. 
2,7 millioner kroner. SR-bank har gått inn med 
en million kroner i støtte.

VED BREKANTEN AV FOLGEFONNA
Fonnabu ligger rett ved brekanten til Folge-
fonna og har lenge vært et ettertraktet sted for 
alle med breopplevelser på ønskelisten. Den 
mest brukte veien opp til Fonnabu er den gamle 
Turistveien over Folgefonna, tidligere kjent 
som Keiserstien. Den går opp fra Sunndal og 
videre i nydelige omgivelser opp Bondhusda-
len. Turen opp er beregnet til 11 km og krever 
ca. 5 timers gange.     
 
MER ATTRAKTIVT FOR STØRRE GRUPPER
Bakgrunnen for oppgraderingen var plassman-

gel og gamle løsninger. Med det nye tilbygget 
og oppgraderingen vil Fonnabu bli mer attraktiv 
for større grupper. Det vil bli lettere å holde 
brekurs, og det vil bli mer plass for fellesturene 
som går dit. 
– Nå kan man sitte 30 personer rundt bordet, 
forteller Bjørge i BHT. 

Også Kvinnherad Turlag gleder seg over 
at byggeprosjektet endelig er ferdig. 
De har tilsyn på hytten, og har vært med i 
både planlegging og mange timer med 
dugnadsarbeid for å få prosjektet i havn.  
 
Velkommen til nye Fonnabu! Offisiell marke-
ring vil bli sommeren 2020. 

TEKST: EINAR SLEIRE 

STORE FORANDRINGER
Allerede i 2017 startet den første perioden med 
oppgraderingen av Alexander Grieghytten. Da 
ble hele underetasjen totalrenovert med helt 
nye garderober, dusjer, toaletter, aktivitetsrom 
og badstue. I tillegg ble hytten også tilrettelagt 
for rullestolbrukere, med egen heis, handikap-
toalett og bredere dører. I 2019 har hele hoved-
etasjen og loftet blitt oppgradert med nytt gulv, 
nye vinduer, nye dører og nytt kjøkken. I tillegg 
er det laget ny uteplass, taket har blitt skiftet, 
og hytten har blitt malt. Totale kostnader for 
prosjektet ble rundt 6 millioner kroner.

– Alexander Grieghytten ble bygget i 1972 og 
hadde et stort behov for oppgradering. Med 
denne totalrenoveringen håper vi det vil gjøre 
hytten mer interessant for både rullestolbru-
kere, skoleklasser og bedrifter. Man vil ha 
følelsen av å gå inn i en helt ny hytte, forteller 

en entusiastisk hytte- og rutesjef i BHT, Johnny 
Bjørge. 

FLOTTE TURMULIGHETER   
Området rundt Alexander Grieghytten har en 
rekke flotte turmuligheter å by på. Hamlagrø-
hornet, Mykkeltveitveten, Krampane nord for 
hytten, Kjerringafjellet og Storliknausen sør for 
hytten er alle flotte toppturmål. Ellers må det 
også nevnes at dagstur til Vending turisthytte er 
en flott utflukt i et gjestfritt terreng som passer 
de aller fleste.   

POPULÆR UTLEIEHYTTE
Alexander Grieghytten er en populær utlei-
ehytte både sommer og vinter. Hytten ligger 
fint til øverst i Bergsdalen, ved Hamlagrøosen, 
med kort avstand fra veien. Den er romslig og 
svært godt egnet for skoleklasser, firma eller 
organisasjoner. Verdt å merke seg er at hytten 

ikke er tilgjengelig for enkeltbesøk som andre 
DNT-hytter. Den har innlagt vann og strøm. 
Ved utleie disponerer leietakergruppen hele 
hytten alene. Kos dere i peisestuen, lag en deilig 
middag sammen på det nye kjøkkenet, arranger 
en bordtenniskonkurranse i kjelleren, eller ta 
dere en avslappende stund i lag i den nye bad-
stuen. Velkommen til den nye og totalrenoverte  
Alexander Grieghytten.  

TEKST: EINAR SLEIRE 

Alexander Grieghytten ligger sentralt plassert i Bergsdalen, og med oppgraderingen som nå er gjort vil hytten passe godt til kursvirksomhet og samlinger.
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FJELLHYTTEN

ULRIKEN

VÅGEN

BRUSHYTTEN

SANDVIKSHYTTEN
DRÆGGEHYTTEN

VIKINGHYTTEN

TURNERHYTTEN

VIGGOHYTTEN

BLÅMANEN

FLØYEN

I en tid med dårligere veier og få privatbiler var Byfjellene det naturlige stedet for 
hytteturen.
Enhver forening med respekt for seg selv bygget hytte på Byfjellene. Mange familier 
hadde òg sine hytter på Byfjellene eller lavlandet i dagens nye bydeler. Flere av hyttene 
er velholdte og forteller en del av den lokale kulturhistorien, uten at de gir vandrere 
en opplevelse av hyttefelt eller frarøver fjellvandrere opplevelsen av urørt natur.

Fortsatt går de frivillige foreningsmedlemmene til fjells hver en helg, for å tilby 
fjellvandrere god servering og ly mot vind og uvær. Mange av hyttene har sine egne 
venneforeninger, gamlekarer fra buekorpsene eller andre entusiaster som står på 
for å holde hyttene åpne for deg og meg. Sti og Varde ønsker å hedre de frivillige 
på hyttene ved å presentere de levende hyttene. Vi skriver her innvielsesår og ikke 
byggeår for hyttene. Det tok tidvis mange år fra grunnmurarbeidet ble påbegynt til 
alle materialer var båret på lagsmedlemmenes rygg til fjells. Det er over 100 hytter 
i Byfjellene, men vi har trukket frem hyttene som er åpne én eller flere dager i uken 
med enkel servering.

TEKST: THORBJØRN KALAND 

Søndagsåpne 
hytter i 

Byfjellene
En mini-guide til de søndagsåpne hyttene i Byfjellene.

REDNINGSHYTTEN  på Gullfjellet står som 
et monument over Anton Berge. Berge tok 
initiativ til vardebyggingen som går over hele 
Gullfjellsmassivet. Hver varde er et monument 
på et par kubikkmeter, med nummer og pil 
til neste varde. Den første Redningshytten 
ble åpnet i 1929. Den viste seg tidlig å være 
for liten for den store trafikken. I 1936 inn-
viet Anton Berge og hans redningskorps den 
nye hytten i skaret mellom Austlirinden og 
Gullfjellstoppene.

BRUSHYTTEN ble bygget i 1933. 
Den var opprinnelig bygget som 
kiosk, uten tilbud om losji. Navnet 
har sammenheng med at Hansa 
Bryggeri var en av støttespillerne for 
byggingen. I 2008 ble Brushytten 
gjenoppbygget, nå med gode 
sittearealer, innendørs servering 
og toaletter. Brushytten står i det 
populære veikrysset mellom Fløyen. 
Sandviksfjellet og Rundemanen, og 
er således et meget populært møte-
sted for fjellvandrere. Brushytten 
ble kjøpt i 1980 av Skanseguttenes 
forening, som stadig driver hytten 
med servering hver søndag.

VIKINGHYTTEN  ligger på 
Vardeggen, den nordlige enden av 
Vidden, og bærer navnet til Viking 
Idrettslag. Den aktive dugnadsgjen-
gen har en lang tur inn til hytten. 
Vikinghytten og Turnerhytten vokter 
Vidden fra hver sin ende og tilbyr 
husly med servering. Til tross for sin 
høye beliggenhet har Vikinghytten 
lett tilgjengelighet fra Jordalen, 
Hjortlandsdalen og Tarlebøveien.

DRÆGGEHYTTEN ble innviet 
i 1927. Hytten ved Kvitebjørn 
står bardunert med rak rygg 
mot nordavinden, som her 
tar ekstra godt tak. Utsikten 
er overveldende mot skjær-
gården, Nordsjøen og Åsane. 
Dræggehytten blinker ned 
til trafikantene mellom indre 
Åsane og Eidsvåg.

SANDVIKSHYTTEN (UTSIKTEN)  ble innviet i 
1936 av Skansen Buerkorps og drives i dag av 
Skanseguttenes forening. Hytten på veien opp til 
Kvitebjørn har en praktfull utsikt over Byfjorden. 
De ivrige gamlekarene i Sandviken buekorps har 
sammen med Dræggeguttene gjort en stor innsats 
i å oppruste og gjenskape vannrennene som i sin 
tid flyttet nedbørsfeltet fra Orretua og Kvitebjørn fra 
Eidsvåg til Sandviken.

TURNERHYTTEN  på Ulriken drives av stiftelsen Turnerhytten og har en spesiell histo-
rie. Bergen Turnforenings første Turnerhytte fra 1908 ble ekspropriert i forbindelse 
med vannregulering til vannverket i Sedalen. En ny tomt ble lokalisert på Ulriken, men 
krigen stoppet byggeplanene. I 1950 ble den nye Turnerhytten innviet. I 1985 brant 
hytten ned etter et lynnedslag. I 1988 stod den tredje utgaven av Turnerhytten oppført, 
med høy standard. Den er åpen for servering hver lørdag og søndag, og drives i dag av 
Turnerhyttens venner.

FJELLHYTTEN  drives av 
Fjellkameratene. Idrettslaget 
Fjell hadde opprinnelig en hytte i 
Jordalsskaret, men denne ble ødelagt 
av tyskerne under krigen. I 1979 fikk 
idrettslaget kjøpe den hvite murhyt-
ten på fjellkanten mellom Starefossen 
og Blåmanen. Fjell-kameraterne og 
dugnadsgjengen holder åpent med 
servering. Hytten er et populært turmål 
for beboere fra Årstad- og Kalfaret-
området. Turen opp er relativt kort, 
men gir et himmelvidt skue fra Stord til 
Nordsjøen.

VIGGOHYTTEN ble bygget av idrettslaget 
Viggo på Nordnes samme året som laget ble 
stiftet i 1915. Den fikk stå åpen og gjestfri 
med søndagsåpent i 99 år. I 2014 brant 
hytten ned. Heldigvis for alle glade fjellvan-
drere i Fyllingsdalen og Laksevåg var hytten 
fullverdiforsikret. Den nye hytten ble åpnet i 
2017 og tilbyr losji og servering til turfolket 
hver søndag.
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Lyst å prøve deg på nye turer i Byfjellene? 
Det finnes utrolig mange alternativ å velge 
blant - noen mer kjente og populære enn 

andre. Vi har valgt ut et knippe som vi 
håper kan være til inspirasjon for å prøve 

seg på nye stier.

TURPERLER I BYFJELLENE

OLSOKFJELLET OG GRAVDALSFJELLET
Start: Ved grusbanen i Nordnæsdalen 
Lengde: Ca. 5 km
Tid: Ca. 2 timer

Følg skilt og tydelig sti bratt oppover mot 
høyre til Olsokfjellet. Ganske lettgått og 
fin utsikt når du kommer opp på denne 
toppen som ligger bak Damsgårdsfjellet, 
men som er tolv meter høyere. Vil du videre 

til Gravdalsfjellet, fortsetter du først nord/
nordøst og deretter vestover og ned i et 
fredelig og fint dalsøkk med stiskille. Følg sti 
mot vest inn i lunt skog og gressterreng. Etter 
hvert svinger den sørover og du kommer på 
en rygg med flere utsiktspunkt; det er bare å 
stoppe og nyte hele veien. 

På toppen av Gravdalsfjellet ser du 
langt i flere retninger. For å få en rundtur 

går du videre på stien sørover, ned mot 
Fyllingsdalen. Ta deg gjerne tid til et stopp 
ved Viggohytten om du er på søndagstur – 
da kan du nemlig få kjøpt noe godt å spise 
og drikke. Laksevåghytten, som ligger idyl-
lisk til i skogen lenger nede, passeres også på 
vei tilbake til parkeringen i Nordnæsdalen. 
Begge fjellene egner seg som turmål for 
barnefamilier og kan også fint gås hver for 
seg. 

BORGA I ARNA
Start: Ved parkeringsplass i Kvamsdalen 
eller langs veien 
Lengde: Ca. 6 km tur/retur
Tid: 3 timer

Parker på parkeringsplass like ved  
turinfo-skilt. Turen starter opp en traktor-
vei. Plutselig dukker det opp et gammelt 
og artig skilt til «Byfjellene». Følg skiltets 
retning og videre merking og sti mot 
Norhytta. Noen minutter senere flater 
det litt ut, og her er det fint for småbarns-
familier å ta en pause i den flotte gapahu-
ken som er satt opp. Første del av turen 
går gjennom skog, og er du litt årvåken, 
får du med deg et gateskilt fra en av sen-
trumsgatene på vei oppover. Når du 
kommer til et stikryss like ved Norhytta, 
er du allerede kommet ganske høyt og 
kan føle litt av friheten ved å komme ut 
av skogen og få videre utsyn. Her følger 
du ryggen sørover mot toppen, samtidig 
som utsikten blir flottere og flottere. Stien 
er ikke like tydelig hele veien, men du fin-
ner toppunktet på Borga et stykke lenger 
sør - markert med en samling steiner. 

Borga er nesten like høyt som Ulriken 
(634 moh.) og byr på mektig utsikt mot 
Arna og Sørfjorden. Følg samme vei til-
bake, og er du på søndagstur kan du ta 
turen innom Norhytta for litt påfyll - den 
er nemlig åpen søndager (med unntak 
av skoleferier). Terrenget her er for øvrig 
vått og stedvis gjørmete, så fjellstøvler 
anbefales. 

RAVNEBERGHYTTEN– 
SANDVIKSHYTTEN–ANKERHYTTEN
Start: Ved Sandviken sykehus 
Lengde: Ca. 7 km
Tid: 3 timer

Mange foretrekker å gå asfaltveien opp til 
Munkebotsvatnet, men et fint og litt mer 
krevende alternativ er å gå opp skaret 
som starter til venstre like ved det lille 
vannet på høyre side – litt etter du har 
passert skiltet til «Den Trondhjemske 
Postvei». Ved Munkebotsvatnets nor-
dre ende går en sti oppover. Her har 
Sandvikguttenes forening engasjert seg 
i restaureringen av et gammelt kultur-
minne, en trerenne med historie tilbake 
til 1800-tallet. Interessant og lærerik 
informasjon å få med seg på stien opp 
mot Ravneberghytten hvor du tar til høyre 
videre mot Sandvikshytten/Utsikten. 
Søndager er hytten åpen (med unntak 
av skoleferiene), og det serveres varm 
drikke og sjokolade. Som navnet sier, er 
det storslagen utsikt her. 

Fortsett videre oppover bak hytten på 
sti som etter hvert går sørover og bratt 
ned til Ankerhytten. Ta deg tid til å finne 
ankerbiten som ligger på østsiden av hyt-
ten og les plaketten med historien om 
sprengningen på Vågen under krigen, og 
hvordan en bit av et anker havnet helt her 
oppe. Fra hytten kan du enten følge stien 
mot vest/sørvest og komme ut på grusvei-
en like ved Sandvikspilen, eller ta til høyre 
litt etter hytten og gå ned i skogen (kan 
være veldig vått) til Munkebotsvatnet, og 
derfra tilbake til parkeringen. De myrete 
områdene er nå tilrettelagt sånn at det 
går greit å ta turen i joggesko/hikingsko.

NORDGARDSFJELLET–
TELLEVIKAFJELLET–HØGSTEFJELLET
Start: I Åsane - ved parkeringsplassen 
på Baugtveit
Lengde: 6,5 km
Tid: 3–4 timer

Disse tre fjellene ligger i Åsane og er 
mye besøkt av folk som bor i området. 
Fjellene kan naturligvis gås hver for 
seg, og alle tre fjellene byr på fantastisk 
utsikt. Går du med små barn, er turen til 
Nordgardsfjellet og/eller Telleviksfjellet 
et flott turmål. Begge toppene er perfekte 
steder å stoppe opp, nyte litt medbrakt 
mat og drikke og samtidig beundre fjor-
dene og landskapet rundt. For dem som 
er litt større, går det fint å komme seg 
over alle tre fjellene, og gjerne gjøre det 
til en rundtur og ende opp igjen på par-
keringen på Baugtveit. Det kan være litt 
vått og gjørmete, så fjellstøvler anbefales 
på våte dager. 

Utsikten fra Høgstefjellet må bare opple-
ves, den er definitivt verdt slitet i motbak-
kene. Om du ikke ønsker å ta rundturen, 
eller ikke har tid til det, kan du gå tilbake 
samme vei ned fra Høgstefjellet, og så 
ved stiskillet fortsette ned til venstre gjen-
nom skogen tilbake til Baugtveit. Er du så 
heldig å være på tur en dag med solskinn, 
er det ganske fascinerende å ta seg tid til 
et blikk opp mellom de høyre grantrærne 
i skogholtet her. Det kan også være verdt å 
bruke noen minutter på en liten avstikker 
inn til demningen ved Bogtveitvannet for 
å nyte litt fred og ro.

Nydelig utsikt mot Arna på vei ned fra Borga

Lett og fin tur til Olsokfjellet

Ankerhytten i vinterlandskap
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TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN

Godt skiltet til og fra Nordgardsfjellet og 
Tellevikafjell.
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BESSEGGEN PÅ  
BYFJELLENE

ÅPNER PÅ KJENTE STIER
Vi står på Rundemanen, der vi 
tok den første rasten med væs-
kepåfyll. Solen står høyt på him-
melen. I horisonten ser vi god-
værsskyer inne i Stølsheimen. 
En drøy times marsj nord for oss 
ligger Vardeggen med Viking-
hytten. Herfra kunne vi gått den 
vante veien mot sør, langs den 
ryggen som bergenserne merke-
lig nok kaller Vidden. Men denne 
lørdagen er det en annen «vidde» 
som skal angripes, en syltynn 
vidde. Vi skal balansere på den 

knivskarpe eggen mot nord. 

VARDEGGEN
Den rommelige ryggsekken er 
pakket for langtur. Vi regner 7 
timer med pauser fra Bergen sen-
trum. Fra Vardeggen er det mer-
ket og vardet godt nordover. På 
en godværsdag som denne velger 
vi å holde litt vest for merkingen, 
for så å komme ned ved Ulske-
bjørnstemma. Dette er et innby-
dende badevann. En matbit og en 
tekopp inntas mens våre laugete 
legemer tørker i solen. Det bærer 

så ned mot eggen. Under Vind-
eggen ligger den lune gården i 
Vinddalen. Denne dalen er etter 
læreboken en fullkommen botn, 
skapt av en bre-rest. Den fikk 
ligge her riktig lenge, og gnagde 
seg innover i fjellet. Hvis istiden 
hadde vart noen år lenger, ville 
botnbreen fullført de siste me-
terne og landet i Hjortlandsdalen. 
Men den ga seg rett før gjen-
nomslaget, og breen etterlot seg 
den knivskarpe eggen som binder 
Åsane-fjellene sammen med de 
øvrige Byfjellene.

BESSEGGEN PÅ BERGENSK
Vi entrer eggen og skuer ned den 
stupbratte fjellsiden mot Vind-
dalen. En ny topp tårner mot oss, 
innen vi entrer den neste eggen. 
Setervatnet ligger som et speil 
under oss, i den lune, vide dalen 
i siden av Jordalen. Ser jeg en 
bukk dere nede? Eller er det mon 
tro bare likheten med Besseggen 
som minner meg om Peer Gynt 
og bukkespranget? Ennå har vi et 
knippe topper å bestige. Grøna-
brekkene, Øvstestallen, Nukane 
og Stornipa roper på oss. Stier 

Rute: Fløyen–Rundemanen–Vardeggen–Vindeggen–Rolland
Lengde: 14 km, stigning 820 meter
Tid: 7 timer
Anbefales fordi: Spennende, bratte fjellsider 
Startpunkt: Bergen sentrum
Sluttpunkt: Åsane bussterminal

Vandringer for kropp og sjel.
Nærheten til natur og kultur blir påtagelig når man 
vandrer. Med våre reiseledere oppdager du plasser man 
kanskje ellers ikke kommer til, og møter mennesker som 
gir minner for livet. Sjelden smaker lunsjen så godt som 
ute i det fri, der lokale delikatesser konkurrerer om din 
oppmerksomhet.

Vi tar deg med til vingårder og olivenlunder i Frankrike, 
alpenes vakre og dramatiske landskap, antikkens Hellas, 
Spanias høyeste fjellkjede og gjennom Nord-Irlands 
levende historie, langs ville kyster og åpent hav. For å 
nevne noen av våre reisemål...

TEMA tilbyr et bredt utvalg av herlige fotturer med ulike 
vanskelighetsgrader. Gå inn på tema-reiser.no og les mer 
om alle våre reiser.

www.tema-reiser.no | 21 00 08 20

NYHETER! 
Cruise med fotturer i Nord-Norge – Arctic Haute Route. 

6 dager. Fra 33 990 kr. Avreise 2020: 28/7.

Fottur i Karpatene – Transsylvania, slott og mektig natur. 
8 dager. Fra 14 950 kr. Avreiser 2020: 5/6, 26/6, 7/8, 14/8, 4/9.

REISEGARANTI ER STILT TIL KAMMARKOLLEGIET I SVERIGE. www.kammarkollegiet.se

Sti og Varde_utgave 4_3 december 2019.indd   1 2019-11-05   18:58:02

kommer opp sidedalene fra 
Eidsvåg, Åstveit, Flaktveit og 
Hjortland. Landskapet er navn-
gitt av de spredte gårdene som 
preget Åsane, innen bergen-
serne trengte seg nordover med 
boligbygging. Flere av gårdene 
ligger der fortsatt med sine kul-
turminner. Stallane, Vinddalen, 
Rolland og Hjortland preger 
landskapet med steinmurer og 
gammel byggeskikk.

ÅS PÅ ÅS
Den åpne innlandsdalen i sen-
trale Åsane som vi har sett en 

stund, kommer stadig nærmere. 
Denne folkerike bydelen ram-
mes inn i nord av Nordgardsfjel-
let, Høgstefjellet og Storsåta.
Vi følger ryggen nordover mot 
Rolland og kommer ned fem 
bitre minutter etter at bussen 
har forlatt dalen. Da blir det as-
faltgange ut til bussterminalen 
i Åsane.
Åsanestrilene er heldige som 
har disse kvasse eggene utenfor 
stuedøren.

ORD OG BILDER AV THORBJØRN 
KALAND

Som et alternativ til den lange turen over Vidden, foreslår vi den like lange  
«Vidden Nord», fra Bergen sentrum til Åsane Senter.

Nukane over Rolland
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06:00 
– Mobiltelefonen vekker 
deg. Du trykker på slumre-
knappen. For tidlig å stå 
opp helt ennå.

06:09 

– Telefonen ringer igjen. 
Du karer deg ut av sen-
gen, dusjer, drikker kaffe, 
smører matpakke, tar 
på ullsokker og gjør deg 
klar for å gå fra Finse til 
Hallingskeid!

06:23 

– På vei til togstasjonen 
registrerer du at det er 
fint vær. Yes! Dette kan bli 
en bra dag.

07: 57 

 – Toget går fra Bergen til 
Finse. Du finner plassen 
din og slår av en prat med 
sidemannen om vær og 
vind og at folk sier «hei» 
til hverandre i fjellet.

09:30 

– Toget nærmer seg Finse. 
Du smører skiene, tar på 
gamasjene, spiser en dob-
beltdekker med brunost 
og går på toalettet. Viktig 
at du er klappet og klar 
når toget ankommer 
Finse.

10:13 

– Du spretter ut av toget. 
Herlig å strekke beina og 
kjenne den kalde luften 
slå imot deg. 

10:28 

– Du tar dine første 
skritt over Finsevatn. 
Sannsynligvis blåser det 
litt (det gjør det stort sett 
på Finsevatn), så hetten 
og skibriller er på. Du 
har nå 18 kilometer med 
herlig skitur foran deg til 
Hallingskeid. 

12:19 

– Du har fulgt kvisten over 
Finsevatn og er på vei opp-
over Ustekveikja. Magen 
rumler – på tide med rast. 
Du drikker varm kakao, 
spiser en blings eller to. 
På vei opp dalen kommer 
et par kitere som flyr av 
gårde med vinden. 

12:40 

 – Det begynner å bli 
kaldt å sitte i ro, du 
går videre og har ned-
snødde Rallarvegen 
på din høyre side og 
Hardangerjøkulen bak 
på din venstre side. Du 
passerer Fagernut og 
labber over Fagervatnet 
og Tågavatni.

13:25 

 – Du treffer på en hyggelig 
kar fra Australia. Hvorfor 
han er på disse trakter? Jo, 
han forbereder seg til å 
gå til Sydpolen (slike folk 
treffer man gjerne rundt 
Finse)!

Du rekker fint en dagstur fra Finse til Hallingskeid på en helt vanlig dag i vinter. Bare følg dette tidsskjemaet, så går det på ski(nner)!skjemaet, så går det på ski(nner)!

Finse–Hallingskeid på ski - minutt for minutt

14:32 
– Du stopper opp og 
nyter det som kanskje 
er turens flotteste utsikt 
over Låghellerbotnen. 
Snødalen glitrer mot deg.

14:36 
– Du renner nedover bak-
kene mot Låghellervatnet. 
Her kan du ta til høyre og 
gå mot Geiterygghytta, 
som også er en fin tur, men 
du fortsetter rett frem i ret-
ning Hallingskeid, som 
planlagt.

14:44 
– Du ser to personer som 
nærmer seg bak deg. 
De er i ferd med å ta deg 
igjen. Ditt konkurransein-
stinkt får deg til å sette opp 
farten.

15:05  
– Du er andpusten etter 
iherdig skigåing. «Hva 
er vitsen med å stresse av 
gårde i fjellet? Dette er jo 
ingen konkurranse», ten-
ker du og tar en pause.

15:12 
– De to personene tar deg 
igjen og vinker triumfe-
rende idet de passerer. 

15:31 
– Du spiser en appelsin. 
Det er slikt man gjør i fjel-
let.

15:43  
– Du renner ned de 
siste bakkene mot 
Hallingskeid.

16:02  
– Ankomst Hallingskeid. 
Her er det fullt av folk, og 
du skryter av turen og hvor 
kjapt og greit det gikk, og 
du nevner ikke de to eldre 
mennene som gikk fortere 
enn deg.

16:33 
– Tar toget hjem. Poster 
bilder på sosiale medier. 
Får likerklikk.

22:12 
 – Trøtt og sliten, men vel-
dig fornøyd med en super 
dag! Du tømmer sekken 
for alt stasj og tenker: Det 
der rydder jeg i morgen! 
Vel vitende om at det blir 
liggende til ut i uken før 
noen ber deg rydde. 

FINSE

HALLINGSKEID

10:28

12:19

13:25

14:32

14:36

15:31

15:43

16:02

TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN
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Ingen turfolk snakker om 
det. Rotet. Rotet som opp-
står etter turen. Når vi har 
kommet hjem, og ikke orker 
å rydde vekk turutstyret vi 
har brukt. Vi poster smilen-
de selfies fra spektakulære 
toppturer, men nevner ikke 
rotet. Ikke en eneste Face-
book-post nevner rot. Ikke 
et eneste Instagram-bilde. 
Ikke engang en kort snap. 
Rotet hjemme etter endt tur 
er turmedaljens bakside som 
aldri får oppmerksomhet. 

Jeg er som folk flest: elsker 
å gå på tur, men liker ikke å 
rydde på plass alt turutsty-
ret etterpå. Vel hjemme fra 
hyttetur i Bergsdalen slen-
ger jeg fra meg de skitne 
fjellskoene i gangen, river 
av meg den gjennomvåte 
Goretex-buksen og legger 
kartmappen på skohyllen. 
Orker ikke, gidder ikke, vil 
ikke rydde. 

Jeg rydder i morgen.

Mandag morgen ser gangen 
fortsatt ut som en slagmark. 
Haugevis med klær ligger 
som falne soldater, og turut-
styr er strødd utover gulvet. 

Bergan-buksen ligger begravet 

under stinkende gamasjer, blodrød 

DNT-lue og en møkkete ryggsekk. 

Jeg bør rydde nå, men har ikke tid.

Jeg rydder etter jobb.

Vel hjemme mandag etter jobb må 

jeg være taxisjåfør. Barna skal på 

piano- og fotballtrening. Dessuten 

er det FAU-møte kl. 20 på skolen.

Jeg rydder i morgen tidlig.

Tirsdag morgen. Vekkerklokken 

er syk. Den har forsovet seg, og 

jeg bråvåkner kl. 07.06! Lynrask 

dusj, på med klær, piske barna 

ut til skolebussen kl. 07.45 og 

rett på jobb. 

Jeg rydder i ettermiddag. 

Jeg har prøvd flere ulike ryd-

demetoder tidligere. Jeg har 

bedt samboeren min rydde 

bort rotet mitt. Det fungerte 

ikke. Jeg har bedt barna 

mine rydde vekk rotet mitt. 

Det fungerte iallfall ikke.

Jeg rydder i morgen.

Onsdag. Hvorfor ryddet jeg ikke 

søndag kveld straks etter turen, så 

var det gjort? Endelig bestemmer 

jeg meg for å rydde – og det skik-

kelig! Jeg skal pokker meg rydde 

hele sportsboden! Nemlig! Alt skal 

få sin faste plass! Termoser sortert i stigende høyde, kart i alfabetisk rekkefølge og pakke-posene etter farge. Ahh, det blir herlig! Jeg ivrer hjem fra jobb og kaster meg over ryddejobben. Line, min samboer, ser rart på meg. – Kan du ikke bare hive alt ut i garasjen? foreslår hun. 
– Nei, jeg har en bedre plan. Det skal bli orden! svarer jeg stolt.

Jeg sorterer speiderkniver, taustumper, kartmappe og hodelykter. Organiserer hver minste villmarks-ting i boden. Alt får sin faste plass. Flere timer går, men for et system! Nå er det brettekanter på re-fleksvestene. Hver drikkeflaske står i stram givakt. Aldri før har boden vært mer oversiktlig. Jeg slenger meg fornøyd i sofaen og skrur på TV-en. 
Så ringer en kompis.

– Blir du med ut på en spontan-overnattingstur?
– Nå, så sent på kvelden? 
– Ja!
Jeg tenker meg om. Begynner jo sent på jobb i morgen, så hvorfor ikke?

– Ok, jeg er med! Kommer bort til deg snart, roper jeg.
Dette blir gøy! Jeg flyr ned trappene og løper bort til 

gangen hvor alt utstyret pleier 

å ligge. Men det er ikke her. 

Det er ryddet vekk! Hvor var 

det jeg la liggeunderlaget? Og 

soveposen, den som pleier å 

ligge i kroken på gulvet, lig-

ger den i hyllen eller i flet-

tekurven nå? Hvor er alle 

tingene mine? Alt som før lå 

strødd på sin vante plass, er 

nå ryddet vekk. Før var det 

kanskje rotete, men jeg fant 

iallfall frem i galskapen. Nå 

finner jeg absolutt ingenting! 

Jeg stopper opp. 

Slik som dette kan jeg ikke ha 

det. Det er for ryddig! 

Når jeg kommer hjem fra 

denne turen, må jeg gjen-

skape kaos i ordenen.

Jeg må ha det akkurat slik det 

alltid har vært: rotete!

TEKST OG FOTO: ANDRÉ 

MARTON PEDERSEN

TURMEDALJENS  
BAKSIDE

ROTET

Det fins en godt bevart hemmelighet blant oss turfolk: rotet.
VANGSGATA 47 OG UTTRÅGATA 21 – 5700 VOSS

TELEFON 56 51 11 19 – ENDEVE@ENDEVE.NO

S. Endeve Sport

Velkomen til ein 
hyggeleg handel!

1000m2 med sport
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– Etter en sykdomsperiode begynte jeg å gå. 
Mottoet mitt er å sette den ene foten foran den 
andre og så plutselig være langt av gårde, fortel-
ler Rita Mathisen fra Bergen.

Turer på 20 minutter ble til lange dagsturer som 
kunne vare opptil ti timer. Rita var hektet og ble 
lommekjent i Byfjellene. Nå ville hun bruke all 
kunnskapen sin til noe fornuftig, og oppsøkte 
Turlaget i Marken.

– Det er rett og slett min feil at Byfjellstrimmen 
ble til, sier hun og ler. – Men jeg hadde så lyst 
til å vise andre hvor mange stier som er der ute. 
Alle kan gå på Lyderhorn og på Fløyen, men 
man må våge å være litt nysgjerrig. Jeg mener 
også at det er viktig med et kortreist turtilbud.

Med godkjenning fra Turlaget arrangerte Rita 
den første Byfjellstrimmen 29. februar 2008. 
Turen gikk i mørke fra Eidsvåg over Sand-
viksfjellet, og ble avsluttet med en tur innom 
Baklommen Bar på Bryggen. Tilbakemeldin-
gene fra de 13 personene som var med, var 
bare positive.

– De sa at det var kjempekjekt, så da arrangerte 
jeg en tur til, forteller Rita.

Det viste seg raskt at ideen til Rita hadde vært 
etterlengtet. Stadig flere personer møtte frem for 
å være med, og det ble behov for å utdanne flere 
turledere. Konseptet «nærturleder» oppstod, 
og til nå har Rita og Turlaget lært opp cirka 150 
turledere som følger i hennes fotspor.

– Vi er heldige i Bergen. Her flommer vi over av 
turledere, vi er best i landet, sier hun og smiler.

Men hva er egentlig Byfjellstrimmen, og hvem 
passer den for?

– Byfjellstrimmen er et lavterskeltilbud til alle. 
Vi har turer flere dager i uken, i tillegg til 7-fjell-
strimmen, som er fem turer for å trene seg opp til 
den årlige 7-fjellsturen, forteller Rita.

På Turlagets sider kan en sjekke turkalenderen 
for Byfjellstrimmen. De har også egen Face-
book-side. Hver tirsdag er det tur i middels/raskt 
tempo, mens onsdagsturene går i rolig/moderat 
tempo. Det arrangeres også en rekke fredags- 
og søndagsturer på ulike nivåer. Fredagsturene 

avsluttes med sosialt samvær i byen. I tillegg 
kan en være med på mandagsturer som går på 
dagtid to ganger i måneden.

– Byfjellstrimmen har fått sitt eget styre. Nå 
er det blitt en veldreiet organisasjon. Turen er 
gratis, og både medlemmer av Turlaget og andre 
er velkommen. Men vi oppfordrer selvsagt 
alle til å melde seg inn i laget og støtte opp om 
tiltaket, sier Rita.

Noe av det unike med turene er at de er veldig 
godt beskrevet. På nettsiden til Bergen og Hor-
daland Turlag finner en fyldig turbeskrivelse 
med trasé, type underlag, stigningsmeter, kilo-
meter, klokkeslett, parkering, kollektivtransport 
og mye mer. Det skal være lett for folk å møte 
opp på avtalt sted. Og har en problemer med 
å finne frem, eller med å komme seg frem, er 
det bare å ringe personen som er oppført som 
turleder.

– Vi arrangerer turer hele året. Om vinteren går 
vi med hodelykt og brodder. Det blir magisk 
når en ser en lang rekke av lys ned fra fjellet 
i mørket. Da vet en at det mest sannsynlig er 
Byfjellstrimmen som er på tur, forteller Rita.
I 2010 ble Rita tildelt Solrenningsprisen for 
suksessen med Byfjellstrimmen, men også fordi 
hun hadde med seg over tusen mennesker på 
tur det året.

I dag er det en stor gruppe turledere som sørger 
for å lede både små og store grupper på de 
ukentlige turene i byfjellene. Det er blitt en 
populær inngangsport for de som ønsker å 
være turleder.

– Som frivillig i Turlaget kan en ikke klage på 
lønn. Vi får så utrolig mye igjen: bedre helse, 
fornøyde turdeltakere og nye venner. Jeg har 
opplevd at turdeltakere har blitt kjærester. Flere 
deltakere har fortalt meg at dette er det beste 
som hadde skjedd dem siden de flyttet til Ber-
gen. Det er gull å høre. Vi som driver Byfjells-
trimmen synes det er fantastisk å få vise andre 
hvor flotte fjellområder vi har her i Bergen, 
avslutter Rita.

TEKST: LISE VIKEN
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Rita Mathisen

Byfjellstrimmen og Til Topps på tur i lag.

Byfjellstrimmen  
– EN SUKSESSHISTORIE 
Det som startet som et turprosjekt med å sette den ene foten foran den andre, har for Rita Mathisen 

og Bergen og Hordaland Turlag blitt en kjempesuksess..



2120

Jakten på  
2000-meterstoppene

 

Stig Anton Hordvik er kursleder for DNT Fjellsport sommer og vinter. Han har nettopp besteget 
alle de 376 fjelltoppene i Norge som er høyere enn 2000 meter. Jakten på de luftige toppturene 

startet i 2008, da han ble aktiv i Fjellsportgruppen til DNT.

VEIEN TIL Å BLI EN IVRIG SAMLER
Stig Anton Hordvik er i dag ansvarlig for noen av 
de mest krevende turene til DNT. Hans vei inn i 
fjellsportmiljøet gikk gjennom Fjellsportgruppen. 
I 2008 meldte han seg på en tur som gikk over 
Knutsholstraversen i Jotunheimen. 
– Da fikk jeg mine første 2000-meterstopper og ble 
bitt av basillen med én gang. Jeg ble imponert over 
miljøet som var der. Det gjorde at jeg meldte meg 
på mange turer og tok turlederkurs. På turen traff 
jeg flere jeg fortsatt går på tur med i dag, 11 år etter.
Siden ble han engasjert i styret i fjellsportgruppen 
fra 2009 til 2013. Fra 2012 til nå har han vært i 
kurs- og føringskomiteen, som har med oppsetting 
av program, risikoanalyse, bemanning av kurs og 
turer som krever instruktørkompetanse. Han leder 
noen av de mest krevende turene, i tillegg til at han 
holder kurs i skred, klatring, bre og turledelse.

GODT MILJØ OG STORE OPPLEVELSER
Nyrekruttering til fjellsportmiljøet skjer i stor grad 
gjennom basecampene på Voss og Uskedalen. Her 
møtes folk mellom 16 og 60 år som har lyst til å 
prøve seg på klatring, bre eller luftig skikjøring. 
– Det er ofte folk kommer på basecampene, og så 
blir de kjent med miljøet og får en smakebit på bre, 
klatring eller på bratt skikjøring. Senere melder de 
seg gjerne på et skredkurs, brekurs eller klatrekurs. 

Skred-, bre-, og klatreutstyr kan deltagerne på 
turene få låne. Basecampene støttes av Erling 
Bjørstad-stiftelsen, som har som formål å øke 
fjellsportinteressen. Derfor er deltageravgiften 
veldig lav.
– Målet vårt er å tilby kremen av turer uten å tjene 
penger på det, sier Stig Anton.

VARIERT TILBUD, FOR NYBEGYNNERE OG 
EKSPERTER
Fjellsportgruppen har et variert tilbud – fra 
dagsturer og lavterskelaktiviteter som ikke krever 
kurs eller forkunnskaper, til mer luftige turer 
som krever god form og erfaring med klatring 
og sikring. 
I løpet av første halvår 2020 blir det rundt 30 turer 
på programmet, i tillegg til forskjellige kurs. 
Mange av turene til Fjellsportgruppen er krevende, 
men man kan gradvis bygge seg den kompetansen 
som trengs gjennom å delta på basecamp og ulike 
kurs. I tillegg arrangeres det hverdagsturer som 
annonseres på Facebook-siden til gruppen. Her 
kan alle være med. På ekstra krevende turer ringer 
turleder rundt på forhånd til dem som har meldt seg 
på, for å sjekke at turen passer.
 

STADIG NYE UTFORDRINGER
Engasjementet som turleder i Fjellsportgruppen 
lar seg fint kombinere med å samle 2000- 
meterstopper, kan Stig Anton fortelle.
– Det har ikke vært en prioritet for meg å hele tiden 
ta nye topper. Som turleder har jeg lagt opp til nye 
turer sånn at jeg har fått nye topper selv. Man blir 
mer oppmerksom hvis man er på en plass der man 
ikke har vært før.
I sommer fikk han muligheten til å samle toppene 
på Jan Mayen. Det gav ham inspirasjon til å sette 
inn støtet for å fullføre de siste toppene på listen. 
Den siste turen befant seg, symbolsk nok, i det 
samme området i Jotunheimen hvor den første 
toppen ble besteget 11 år tidligere. Og en av dem 
som var med på den første, ble også med på den 
siste toppen. 
Man må alltid ha noen mål å strekke seg etter. For 
Stig Anton er det neste målet å bestige de mest 
krevende toppene vinterstid.
– Det er vinterturene som gir meg mest. På 
sommeren, når det er fint vær, er det gjerne masse 
folk i fjellet. Drar man opp der i januar eller februar, 
ser man kun spor etter en jerv eller noen reinsdyr. 
Det er kaldt, surt og mørkt. Hvis man da kan 
komme opp på toppene, så er det fantastisk.

TEKST: CAMILLA HAUG

Jan Mayen, travers av vulkankrateret på Beerenberg.
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Stig Anton gjør seg klar til å gå løs på Styggedalsryggen

På Store Skagastølstind .

Mission completed! Stig Anton Hordvik på Nørdre Knutsholtind. Norges 376 
topper over 2000 meter med primærfaktor 10 fullført. 
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AKTIVT FRILUFTSLIV FOR ALLE
Skattkammeret ligger i Bergen sentrum, er drevet 
av Kirkens Bymisjon og er åpent hver dag. Der 
kan alt utstyr lånes gratis av barn under 18 år. 
Voksne betaler en symbolsk sum for lån av utstyr. 
Privatpersoner, skoleklasser, lag og foreninger 
har allerede benyttet seg av tilbudet, som åpnet 
i sommer. Målet er at alle barn og unge skal 
ha muligheten til å delta i friluftsaktiviteter, 
uavhengig av økonomisk bakgrunn, og samtidig 
bidra til at flere velger å låne utstyr, fremfor å 
kjøpe alt nytt.
– Vi ønsker å bidra til at alle barn skal få bli 
med på aktiviteter, sier prosjektleder Knut Arne 
Strand. – Samtidig er det et mål om å få flere folk 
til å låne utstyr, fremfor å kjøpe nytt. 
Skattekammeret lever virkelig opp til navnet 
sitt. Her kan du låne alt du trenger til en tur i 
fjellet: telt, termos, sekk, sovepose og primus. 
Du kan også finne alt fra barneseter til bil og 
sykkel, langrenn og alpinutstyr, til padlebrett 
og rullebrett. 

UTLÅNSSENTRALER I HELE LANDET 
Skattekammeret er en del av BUA-nettverket, 
som er et nasjonalt nettverk av utlånsordninger. 
De har som mål å bidra til bedre folkehelse, 
mindre forskjeller og lavere forbruk. BUA-
nettverket består av 110 utlånsordninger i 93 
kommuner fordelt på 16 fylker. På hjemmesidene 
til BUA (www.bua.io) kan du lett søke opp 
utlånssentraler i nærheten av deg. Der kan du 
finne åpningstider, oversikt over tilgjengelig 
utstyr, og muligheten til å reservere utstyr. Ta 
kontakt med ditt lokale utstyrslager for å høre 
om de har det du trenger for din neste utflukt. 
Er det ingen utstyrslagre i ditt nærmiljø? Hør 
med kommunen om de har planer om å opprette 
et slikt tilbud. Eller kanskje kan man gjøre 
utstyrslagre som er tilgjengelig for skoler og 
idrettslag, tilgjengelig for alle?

TEKST: CAMILLA HAUG
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DEI RIKE  
NÆRTURANE
«Mamma, det er eigentleg ganske 
mykje me kan finne på her på dette 
vetle fjellet». Veslegull, gubben 
og eg er på Knappenfjellet. Det 
høgaste punktet er på 133 moh. 
og ein kryssar lett heile fjellet på 
under ein time. Med andre ord 
eit beskjedent fjell. Ein tur over 

her haustar ikkje så mange «likes» 
eller beundring på sosiale mediar. 
Men for underteikna har fjellet eit 
stort fortrinn; Det ligg i bakhagen 
vår! Her kjenner me kvar sti og kvar 
haug, men fjellet sluttar likevel aldri 
å overraske. På vegen opp ruslar me 
via det som me kallar Preikestolen, 
og grøssar når me kikkar over kan-
ten. Me treff på blide naboar på 
soppsanking og slår av ein prat. På 
toppen slår me oss ned og fyrer opp 

eit lite bål der me kan svi pølsene 
me har med i sekken. Etterpå finn 
me kvar vår furu og klatrar til topps. 
Trea svaier og me kikkar ut over 
Grimstadfjorden medan mor fortel 
om slagskipet Bismarck som låg 
akkurat her i mai 1941. Deretter 
går me på jakt etter ruiner inne i 
skogen, og finn ein grunnmur som 
me ikkje har sett før. Og der inne 
stoppar Veslegull og ber meg om 
å kikke opp. «Mamma, alt ser så 
livlaust ut på avstand, men sjå på 
dette treet». Der står ei osp som 
eksploderer i haustfargar og eg 
vert så takknemleg for at ho evner 
å sjå det vakre i det nære. For eg har 
ein stor forkjærlighet for nærturen! 
Den turen som let seg gjennomføre 
på ein vanleg kvardag og utan så 
mykje planlegging. Den turen som 
let deg riste av stresset og gjev rom 

for refleksjonar og kreativitet. Den 
turen som er så viktig for folkehelsa 
fordi den er innan rekkevidde og 
tilgjengeleg for alle. Visst kan eg 
drøyme om den lange turen som 
går over fleire dagar. Den med 
stor oppakning som tek meg opp 
på dei høgaste toppane, inn til dei 
trivelegaste hyttene eller til dei mest 
utilgjengelege stadane. Men i mel-
lomtida er eg så takknemleg for alle 
dei stiane som ligg i nærområdet 
mitt. Uttrykket «berre vera ute» vert 
omfamna og eg hyller nærturen 
og kvardagsfjellet – fordi det er 
kvardagar det er aller flest av. 

Ha ein riktig god nærtur.

ELISABETH SKAGE
STYRELEDER I BERGEN OG 
HORDALAND TURLAG

Mens Byfjellene rommer et 
skattkammer av turløyper, 
finnes det også et annet 
skattkammer i Bergen,  
et som bugner av gratis  
friluftsutstyr.

HER FINNER DU UTLÅNSSENTRALER I 
HORDALAND

RaskBergen, Flaktveit
Skattekammeret, Bergen sentrum
BUA Melkeplassen, Bergen
BUA Fjell
BUA Kvinnherad
BUA Stord
BUA Bømlo

SKATTKAMMERET 
– NY UTLÅNSSENTRAL  
I BERGEN SENTRUM

3/4/7-fjellsturen søndag 31. mai 2020

GI ÅRETS HYGGELIGSTE TUR I JULEGAVE  

 

kr 200,-  
Alle  

startkort  til  
3/4/7-fjellstturen

 

Tilbudet gjelder t.o.m  
24. desember 2019
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Får Kongens fortjenstmedalje
Kåre Eik tildeles den høytstående utmer-
kelsen Kongens fortjenstmedalje

OVERRASKET PRISVINNER
14. oktober ble det bestemt at Kåre Eik 
tildeles Konges fortjenstmedalje. Det var 
ordføreren i Kvinnherad, Hans Inge Myr-
vold, som overbrakte den store og gjeve 
nyheten. Selv ble Kåre Eik svært overrasket 
over tildelingen.
– Jeg fikk helt sjokk, og tenkte først at enten 
er det Kongen eller så er det ordføreren som 
surrer. Men etter hvert strømmet det på 

med gratulasjoner og støtte, så da begynte 
jeg så smått å tro på det, sier Kåre Eik.

ENESTÅENDE INNSATS FOR TURLIVET
Bak søknaden om å tildele Kongens for-
tjenstmedalje til Kåre Eik stod Rosendal 
Turnlag, Kvinnherad Turlag og Bergen og 
Hordaland Turlag. I søknadsteksten står det: 
«Kåre Eik har lagt ned ein eineståande inn-
sats for turlivet og idretten, både som tilret-
teleggjar av ruter, eldsjel, inspirator, guide 
og leiar av konkurransar, arrangement og 
stemne. Han har også vore involvert i ei 
rad store bokprosjekt. Han er ikkje berre 

kjent i heimbygda Rosendal, men i heile 
Kvinnherad kommune og Hordaland fylke.»
Styrelederen i Kvinnherad Turlag, Kjell Yri, 
føyer seg inn i rekken av gratulanter.
– Det er så fortjent som det kan bli. Det er 
ingen jeg vet som har gjort en større innsats 
enn Kåre Eik for å få folk ut på tur. Han har 
alltid vært en stor inspirator og et forbilde 
for alle turledere med sin store lokalkunn-
skap, formidlingsevne og inkluderende 
væremåte som turleder, sier en begeistret 
styreleder.  

TEKST: EINAR SLEIRE

Offisiell åpning av gapahuken Drangebu i Os
13. oktober fikk Os Turlag sin første gapahuk. 
Den heter Drangebu og ligger idyllisk til ved 
Langevatn i Lysefjorden, med flotte turmuligheter 
i nærheten. Gapahuken kom i stand gjennom et 
godt samarbeid mellom Os Turlag, kommunen, 
Os yrkesskule, lokale krefter og grunneieren. På 
åpningen kom 120 personer, inkludert general-
sekretæren i Turistforeningen, Dag Terje Klarp 
Solvang. Han trakk frem «Trivselsgruppen» i Os 
Turlag, som også har bidratt, og sa:

– Turlaget har en fantastisk dugnadsgjeng som kal-
les Trivselsgruppen. De bygger og vedlikeholder 
stier, og det er også de som har bygget gangbroen 
bort til gapahuken. De gjør en fantastisk innsats 
for lokalsamfunnet! skrøt han. 
Allerede er gapahuken mye brukt, blant annet 
av Turboklubben i Lysefjorden, som tok initiativet 
til å få bygget den. På åpningen ble det holdt 
mini-konsert og servert lapskaus, hot dogs og 
brownies. En flott åpning!

SISTE NYTT FRA TURLAGET
Feiende flott feiring  
av Tranehyttens 70-årsjubileum
Litt vind på Vidden (kuling og storm i kastene) stoppet ikke 
hardføre fjellfolk fra å bli med på 70-årsmarkeringen av 
Tranehytten 31. august. Den er eiet av Sportsklubben Trane, 
har fire mål eiende grunn på Vareggen, og driftes av Tranehyt-
tens Venner. Tranehytten har en grunnflate på 200 kvm. og 
leies ut 15–20 helger i året. Adkomst bl.a. fra Fløyen og 
Svartediket krever ca. 2 timers gange, og da kommer en 
opp i et praktfullt «høyfjellsterreng». 30 personer hadde en 
hyggelig dag i Tranehytten. Det vanket mye ros til Tranehyttens 
Venner for at hytten holdes i så god stand. 

Oppgradert friluftsområde i 
Kanadaskogen
Området ved Tennebekktjørna og Svartatjørn 
er oppgradert med bedre fremkommelighet 
og tilgjengelighet. Kanadaskogen er et turom-
råde Turlaget benytter seg mye av, blant annet 
av Barnas Turlag og i prosjektene Aktiv til 100 
og Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshem-
mede. Vi takker Bergen kommune for viktig 
og godt arbeid. Det oppgraderte turområdet 
ble markert med snorklipping. Byråd for 
byutvikling, Rune Bakervik, ledet seansen.
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Kvam Turlag 25 år
Vi gratulerer Kvam Turlag, som fyller 25 år i 2019. Det har vært et 
spennende og aktivt år med både hyttebygging av Breidablik og en 
spesialversjon av turpostrimmen «Kvam i kryss og krakje», med flotte, 
resirkulerte turmål fra de siste fem årene. Appen Postkassetrimmen 
ble brukt til registrering, og 25 seige turgåere tok turen til alle 100 
turmålene. Kvam Turlag har hatt flott medlemsvekst de siste årene, 
og jubileumsåret ble feiret sammen med Hardanger Skifest med 
foredrag av fyrverkeriet Thor Gotaas om Norges skihistorie. I løpet 
av sommeren arrangerte Kvam Turlag en tur fra Mundheimsdalen til 
Ålvik i sju etapper. Mange av turene hadde godt oppmøte. Vi gratulerer 
Kvam Turlag med 25 spreke år!

Mindre skjermtid, mer utetid!
Er du en av dem som er fortvilet over at det fin-
nes for få tilbud til barn som ønsker å leke mer 
utendørs. Bli med i Turboklubben, da vel!
Turboklubben er en fritidstidsklubb i nærmiljøet 
med fokus på friluftsliv for barn. Så langt har 
Bergen og Hordaland turlag etablert 12 slike 
klubber, og stadig flere kommer. Vi opplever 
svært mange fornøyde og glade barn og voksne 
som møter opp igjen og igjen. 
Hver Turboklubb lager sitt eget program som 
de selv ønsker. Programmene til klubbene er 
fylt med kjekke aktiviteter i nærmiljøet. Vi leker, 
undres, utforsker og lærer masse om naturen. 
Kanskje vi får en ny venn eller to? Eksempler 
på aktiviteter i klubbene kan være mat på bål, 

sølepyttsafari, insektkappløp, krabbejakt i fjæra, 
badeturer, aketurer, kveldsmatturer, kano, kajakk, 
klatring, refleksløype og mye mer! Det finnes uen-
delig masse gøy som barna kan gjøre sammen 
utendørs, og det beste er jo at man kan få til det 
meste rett utenfor døren! 
Har dere et ønske om å være mer ute sammen 
med andre familier? Ta kontakt med Turboklub-
ben i ditt nærmiljø, eller gå sammen med noen 
andre engasjerte foreldre og start din egen! 
Vi snakket med turleder og friluftsentusiast Ole 
Omar Larsen, som selv er aktiv turleder i Turbok-
lubben Bergen Vest. Han forteller at Turboklub-
ben er med på å skape gode naturopplevelser 
og minner som varer livet ut. 
– Det er ikke bare barna som får de gode na-

turopplevelsene, men hele familien, sier den 
ivrige turlederen.
Hva er det beste med å starte en Turboklubb?
– For min del er den største gevinsten at vi har et 
lavterskel-tilbud for alle som ønsker å komme ut 
i naturen, og det å se den store gleden det gir. 
Det er også en helsemessig gevinst, både fysisk 
og mentalt! Dette kan være starten for deg som 
vil utdanne deg innenfor Turlagets mange kurs 
i turlivets gleder.
Vi gleder oss til å treffe deg og din familie på en 
tur med Turboklubben!

Les mer på: 
bergenoghordalandturlag/turboklubben

Kåre Eik har siden 
tidlig på 1970-tallet 
vært en sentral person 
i arbeidet til Bergen 
og Hordaland Turlag, 
både lokalt i Rosendal 
og som styre- og råds-
medlem i Bergen.
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SISTE NYTT FRA TURLAGET

Protestakjson mot flere vindkraftturbiner på Fitjar
Søndag 22. september arrangerte Stord–Fitjar Turlag protestak-
sjon mot flere vindkraftturbiner på Fitjar. Bakgrunnen er at det 
planlegges 40 nye vindkraftturbiner i området ved Grønafjellet. 
Fitjar har allerede 55 turbiner på Midtfjellet. I forbindelse med 
protestmarsjen ble det arrangert to fellesturer. Den ene turen 
gikk til det aktuelle utbyggingsområdet ved Grønafjellet, den 
andre turen gikk over Kidno med utsikt over Grønafjellet. På 
protestaksjonen var det rundt 150 personer, mens det var ca. 
50 personer med på de to fellesturene.

Vellukka turleiarkurs på Stord
Stord-Fitjar Turlag hadde ambassadør- og grunnleggjande turleiarkurs 
i oktober, med hytta Lundarstøl som base. Det var ni forventningsfulle 
deltakarar som møtte fredag kvelden til ambassadørkurs. Laurdag og 
søndag heldt kursleiar Jarle Hevrøy fram med grunnleggjande turleiarkurs. 
Først litt teori inne på Lundarstøl, før deltakarane gjekk ut på tur. Det å 
få prøva seg som turleiarar er jo litt av intensjonane med eit slikt kurs, 
så mykje av kurset gjekk føre seg ute i Storafjedlet, der deltakarane fekk 
øva seg i rolla som turleiar, noko dei meistra veldig bra. Laurdag var det 
overskya, men opphald, ideelt turvêr. Søndagen vart endå betre, med 
klart, fint haustvêr. Skal ein vera turleiar, må ein takle alle vêrtypar, men 
vêrgudane var med oss denne helga. Det var ein kjekk og lærevillig gjeng 
som var på tur i «Storafjedlet» desse to dagane. Så det er berre å ynskja 
Stord-Fitjar Turlag, Bømlo Turlag, Kvinnherad Turlag og nystarta Tysnes 
Turlag til lukke med ni flotte nye turleiarar, vonar dei vert tekne godt imot 
og får prøva seg som turleiarar i åra som kjem. 

HEGGMYRANE I HAFSLO

STRESSFRITT - TRYGT - MORO!

FAMILIEPUDDER
WWW.SOGNSKISENTER.NO

Hjå oss kan heile skifamilien leike seg i alt frå trygge 
barnebakkar til heisbasert frikøyring i 700 høgdemeter. 
Nyt stressfrie skidager med gratis parkering og fjordutsikt! 

POPULÆRT TURMÅL
På det populære turmålet Stovegolvet står tele-
bygget, et yndet turmål som tidligere er eid av 
Stord tinde- og klatreklubb, men som Stord-Fitjar 
Turlag nå har overtatt. Nå totalrenoverer Turlaget 
telebygget, alt utenom selve hyttebygget tas ned. 
Når den nye hytten står ferdig neste høst, får man 
muligheter til å overnatte på toppen. 
– Den nye hytten skal ha plass til mellom 
12 og 15 senger, og selve hytten blir litt 
større enn telebygget som står der nå, 
forteller hytte- og rutesjef Johnny Bjørge. 

PANORAMAUTSIKT
Stovegolvet ligger 703 moh., og i godt vær har 
man flott utsikt over Stord og resten av øyriket. 
Hytten vil bli godt egnet for helgeturer for både 
store og små. Turen opp er godt skiltet og følger 
merket sti. Går man rundturen fra Lundsseter 
kraftstasjon, får man i tillegg oppleve den flotte 
stien og steintrappen Fossabrekko, som åpnet 
i 2016.

FLERE BESØKENDE
Sammen med Bergen og Hordaland Turlag skal 
den arkitekttegnede hytten driftes av Stord-Fitjar 
Turlag. Budsjettet er på 3,5 millioner kroner.

– Vi håper at hytten vil føre til flere besøkende, 
forteller Bjørge.
Han ser for seg at det, sammen med den privateide 
utleiehytten Lundarstøl, kan bli gode muligheter 
for skoleundervisning med tanke på at man kan 
fordele elever mellom de to hyttene. Området har 
alt fra flotte bade- og fiskevann om sommeren til 
skiløyper om vinteren.

FANTASTISK DUGNADSGJENG
Stord-Fitjar Turlag har hatt flere dugnader på 
Stovegolvet med rundt 15 frivillige som har revet 
hele hytten innvendig og fraktet materialene 
ned. De er veldig glad for å få en ny, flott hytte i 
nærområdet sitt.
– Det blir helt fantastisk for oss å få en overnattings-
hytte her på Stovegolvet, forteller dugnadsleder 
Frank Breistein. – Hytten blir veldig godt egnet for 
familier med små barn, som kan få seg en liten 
fjelltur og prøve det å overnatte på en turlagshytte, 
sier Breistein.
Stovegolvet er en av de åtte toppene som bestiges 
under Stord Topp8, et stort og populært arrange-
ment som går av stabelen en søndag i månedsskif-
tet mai/juni hvert år. Navnet Stovegolvet kommer 
fra den store, åpne plassen som åpenbarer seg 
på toppen. Med ny hytte og nylagt parkett finner 
man vel ingen bedre plass å ta en svingom enn 
på nettopp dette «golvet»? 

TEKST: ERLAND ELDRUP

Turlaget totalrenoverer det gamle telebygget og gjør det til turlagshytte

NY TURLAGSHYTTE PÅ 
STOVEGOLVET
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Frank Breistein og dugnadsgjengen hans er ikke redd for å ta i et tak.



2928

– At nasjonal ramme er droppet, kan ikke bety at 
vindkraftutbyggerne skal få fritt frem til å søke 
i alle områder, også dem som var ekskludert i 
nasjonal ramme. Vi kan ikke komme tilbake dit 
hvor alle områder i Norge plutselig blir fritt vilt 
igjen, sier hun.
Og Ødven får full støtte av naturvernansvarlig i 
Bergen og Hordaland Turlag, Nicolas Rodriguez:
– Analyse-eksklusjonene i nasjonal ramme må 
bevares som geografiske retningslinjer, ellers 
står vi på null igjen. Vi er opptatt av at regjeringen 
lander en tilnærming til vindkraftutbygging som 
er konfliktdempende, skaper forutsigbarhet 
for lokalsamfunn og at viktige natur- og 
friluftsområder ivaretas i fortsettelsen, sier han. 

ENORMT ENGASJEMENT
5000 høringssvar er kommet inn til OED 
om forslaget til nasjonal ramme for 
vindkraftutbygging på land. 
– At det har kommet inn hele 5000 høringssvar, 
forteller meg at friluftsliv er utrolig viktig for 

folk. De vil ikke ha en snever tilnærming til 
hvordan vi kan skape et bærekraftig samfunn. 
Det finnes mange andre og mer naturvennlige 
alternativer, sier Ødven.
Hun er glad for all støtten Turlaget har fått i 
vindkraftkampen.
– Det er veldig mange som har mobilisert og 
skjønt alvoret i denne saken. Tusen takk til alle 
som har bidratt så langt! sier hun.

MÅ FORBEDRE KONSESJONSPROSESSEN
Regjeringen vil gå gjennom konsesjonsprosessen 
for vindkraft med sikte på å forbedre og stramme 
inn dagens praksis. Ødven peker på at det blir 
svært viktig å gjennomgå konsesjonssystemet, 
som hittil ikke har fungert godt nok.
– Når jeg ser hva OED ønsker å gjøre, bekymrer 
jeg meg for at vi bare sitter igjen med mindre 
justeringer av dagens konsesjonssystem. De gode 
verktøyene for å ta vare på naturen vår er ennå 
ikke godt nok etablert, påpeker hun.

MÅ SIKRE NORSK NATUR OG FRILUFTSINTE-
RESSER
Forskerne er tydelige på at tapet av naturmangfold er 
en like stor trussel mot verden som klimaendringen. 
Forsvinner urørt natur, forsvinner grunnlaget for 
liv og redningen for et bærekraftig klima. Bergen 
og Hordaland Turlag er klare til å bidra slik at 
vi sammen finner veien for en mer naturvennlig 
fornybarsatsing i Norge. Her er våre viktigste 
innspill til hva som må gjøres:
•  Det eksisterer gode, fornybare alternativer til  

hensyn til naturens tåleevne.
•  Vi må benytte oss av potensialet for økt grad 
av energieffektivisering, energisparing og  
energigjenvinning uten behov for omfattende 
naturinngrep.

•   Metoder og systemer for å ivareta naturens goder 
og verdisetting av urørt natur må utvikles og 
benyttes.

Bergen og Hordaland Turlag er glad for at kartet med de 13 utpekte områdene i nasjonal ramme ble 
skrotet i høst, men etterlyser en helhetlig plan for hvordan vindkraft på land skal styres.

NASJONAL RAMME  
VAR IKKE KONFLIKTDEMPENDE

TOSCANA VANDRING 
22. - 29 mai 2020 

Bølgende landskap, vakre åser og 
gyldne strender. Dette blir noen 
flotte vandreturer i sagnomsuste, 
italienske omgivelser.

FRA  15.200,-

R i n g  5 5 5 5 4 4 0 0
w w w . t i d e r e i s e r . n o

MADEIRA VANDRING  
14.- 21. JUNI 2020 

En vandrers paradis: unik, vakker 
natur og mangfold.

Et eldorado for turgåere! 

FRA  17.900,-

CINQUE TERRE VANDRING
 19. - 24. MAI 2020 

De fem fargerike byene på 
Liguriakysten i Italia 
- på alles “bucket-list”
 

FRA  14.850,-

NERJA VANDRING
 25/1-1/2 - 2020 

Opplev Costa del Sol og Andalu-
cias spektakulære vandringsruter 
som  Caminito del Rey, El Cielo 
og flere.

FRA  11.500,-

DOLOMITTENE VANDRING
12. - 19. JULI 2020 

Naturskjønne alper ønsker deg 
velkommen. 
Vi skal vandre i et vakkert og 
storslått Italiensk fjell-landskap 

FRA  15.300,-

PILEGRIMSVANDRING 
FRA LEON TIL SANTIAGO
18.-24. MAI  2020 

Pilegrimsvandring er kultur, mat 
og vin, historie, religion og natur. 
Bli med oss gjennom koselige 
landsbyer og frodige nøtteskoger. 
 

FRA  15.490,-

M
A

RI
U

S 
D

A
LS

EG
 S

Æ
TR

E

Hvem bør smile mest nå som nasjonal ramme er skrotet? Klima- og miljøminister Ola Elvestuen eller olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg? Bildet ble tatt da nasjonal 
ramme for vindkraft på land ble lagt frem av NVE 1. april i år. 
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Det lyser i høye grender
For 20. året på rad tenner vi adventslysene på Fløyen

Det blir juleverksted, lesefortelling og en juleskog du kan besøke fra kl. 11:00, og lystenning kl. 13:15. 
Ta med hele familien og kom i ordentlig julestemning sammen med oss!

Se hele programmet og kjøp billetter til Fløibanen på www.floyen.no

Bergen og Hordaland Turlag sitt Tursenter finner du i  
Tverrgaten i Marken. Her kan du melde deg inn i DNT/BHT og få informasjon om vårt varierte tilbud. Vi hjelper deg med å planlegge 
turen din i sommer- og vinterfjellet. Tursenteret har et godt utvalg i bekledning, utstyr og inspirerende friluftslivsbøker.  
Vi har Vestlandets største utvalg av kart.

Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4-6 i Marken.  Åpningstider man.–fre. 10.00–16.00,   tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–15.00. 
 Økte åpningstider i desember 2-23.12. Hverdager kl. 10-18. Lørdager 10-15. Stengt i romjul. Åpner 2.1 2020.

BRUK VÅR KOMPETANSE - FÅ NATUROPPLEVELSER FOR LIVET!

GODE PRODUKTER VALGT OG TESTET AV FRILUFTSFOLK

TURSENTERET
 

 

Bruk Tursenteret 

og støtt Bergen og  

Hordaland Turlag

Naturopplevelser for livet

DNT lue ull fra Devold. Veil. 299,- 

Icebreaker. T-skjorte 
dame. Veil. 759,-

Icebreaker t-skjorte  
herre. Veil. 759,-

Fjällräven Eco-shell jakke. Lett, miljøvennlig 
skalljakke. Veil. 5499,- 

DNT lue ull vendbar rød og  
grønn opptatt/singel. Veil. 399,- 

DNT-koppen. Veil. 249,- DNT-kalender 2020. 249,- 

-15% -15% -15%

Silva Scout hodelykt.  
Veil. fra. 299,- 

Lakenpose i bomull. Veil. 699,- medlemspris 550,- 
Lakenpose silke. Veil. 850,- medlemspris 699,-,  
Sengesett silke. Veil. 1299,- medlemspris 1099,-Vi har godt utvalg av sekker fra 9-109 L. 

Osprey Xenith 75 L. Veil. 2800,-

BETAL HYTTEOPPHOLDET  
MED MOBILEN
Last ned den nye DNT Hyttebetaling på mobilen din før du skal til en tur-
lagshytte, og bruk smarttelefonen i stedet for skjema for fakturabetaling 
på hytten. Appen fungerer også på hytter som ikke har mobildekning. Du 
legger da inn dine kjøp offline på hytten og betaler via appen på mobilen 
når du får dekning. Husk å skrive deg inn i protokollen som vanlig.

1.  Gå inn på Google Play eller App Store og søk opp DNT 
Hyttebetaling. Appen er tilgjengelig for IOS og Android.

2.  Last ned DNT Hyttebetaling på mobilen og reistrer deg. 

3.  Når du kommer fram til hytten, skriver 
du deg inn i protokollen og betaler for 
opphold og proviantkjøp med knappen 
«Hyttebetaling».

4.  Dersom du har dekning på hytten, betaler 
du på stedet. Uten dekning velger du 
«Betal senere» i appen, og gjør opp så 
snart du får dekning. Du vil få et varsel fra 
appen om manglende betaling når du 
kommer i dekning.

Du kan fortsatt betale for hytteoppholdet på 
«gamlemåten» ved å fylle ut betalingsfull-
makt.

 

15% 
JULEGAVETIPS  

FRA TURSENTERET 
 

Godt utvalg til  
turfolket

medlemsrabatt

-15%-15%

-15%

-15% -15% -15%

Bestselgere

-15%
GODT  

UTVALG  
AV ULL



3332

 
 

 
 

10045 Fedje 10046 Modalen

10038 Voss10037 Bergen

10029 Austevoll 10030 Folgefonna 10031 Nordmannslågen 10032 Kalhovd

10024 Haukeli 10025 Rjukan10023 Etne10022 Bømlo

10047 Aurland 10048 Hemsedal

10039 Hardangerjøkulen 10040 Geilo

2

3
1,5

3

4-5

8

6

6
5

6

6

6

4

2

6

4
1

6

6

9

6
6

6

6 6

4

4

6
6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

2-3

3
3.5

1.5

1.5

6 43

4

7

7

7

6

7

7

8

8

5

4
3

5

1 1

1

3
3

1

5

4

5

6
6

7

7

7

8

2

3

3 5

5 

5

6                  

5

4

5

5

4

2

3 3 4

5

62
1

1

3

4

5

5

5

5

3

3

2

3 3

2

2

2

1

2

3

22

2

5

5

8

5
7

8

7

8

6-7

3

5

6

7-8

76-7

7

4
3

3
3

6-7

6-7

5
2

3-4

4-5
4-5

2

3

4 5

5

5

6

7

5

2
6

4-5

1-2

5
7

7

4

4

4

5

4

4

4

4

11

4

2

Oppedal

VADHEIM

BALESTRAND

LEIKANGER

HERMANSVERK

Lavik

Rutledal

Rysjedalsvika

Brekke

Ortnevik

Vangsnes

Nordeide

Kringla

Matre

Hella

Dragsvik

KAUPANGER

LÆRDAL

FLÅM

Gudvangen

Stalheim

Fyre
Brandset

Oppheim

Fodnes

Borgund Borlaug

Breistølen

Østerbø Fjellstove
Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø

AURLAND

Stonndalen

Kongshelleren Iungsdalshytta

Bjørdalsbu

Raggsteindalen
Geiterygghytta

Steinbergdalen

Storestølen �ellstugu

FINSE

HAUGASTØL

Hallingskeid

Finsehytta

Rembesdalseter

Demmevasshytta

Myrdal

Upsete

Upsete
�ellstove

Mjøl�ell 
vandrerhjem

Kårdal 
Fjellstove

Kaldevasshytta

BT-hytten

Grindaflethytta

Vatnahalsen

MJØLFJELL

Reimegrend

Urdland
Tvinne

Tvinnestølen

Volahytta

VOSS

BERGEN

!

UTNE

JONDAL

KINSARVIK

LOFTHUS

Dyrkolbotn

Romarheim

Vikanes

Kalvedalshytta

Andvik
Mongstad

Stamnes

Kvingo

Gulen

LINDÅS

MANGER

HERDLA
Alversund

Sløvåg

Stusdal

KNARVIK

Kvitingen
Vaksdal

Trengereid

Jonshøgdi

DALE

Tyssebotn

Træet

Bruvik

Lonevåg
Valestrand

Breistein

ARNA

Flesland

KLEPPESTØ

OSTERØY

ASKØY

SOTRA

TYSNES

STORD

ØLEN

SVE IO

BØMLO

RADØY

ØYGARDEN

Varaldsøy

SULA

Telavåg

Ka
rt 

op
pd

ate
rt 

pr
. 2

7. 
m

ai 
20

19

FEDJE

Frekhaug

Evanger
DyrvedalenBolstadøyri

Bulken

Rong

Hamlagrø

Bergsdalen
Lid

Småbrekke

Gullhorgabu

VIK

Mannheller

Eikelandsosen

Kilen

Gjermundshamn Årsnes

ROSENDAL

Dimmelsvik
Uskedalen

ODDA

TYSSEDAL

Mosdalsbu

Trolltunga Tyssevassbu

Kvanntjørn

Låtefoss

Reinsnos

Haukeliseter
Fjellstue

Haukeligrend

Hovden

Vinje

ÅMOT

Sauabrehytta
Reinsnosi

Sauanuten

Litlos

Hellevassbu

Middalsbu

Breidablikk

Røldal

Råra

SeljestadFjæra

Holmvatnhytta

Tjørnbrobu

Kvanndalen

Mostølen

Roakvam

Breive

Sloaros i Setesdalsheiene

Fonnabu

Simlebu

Sandvatnbrakka

Bleskestadmoen

Sandvasshytta

Blomstølen

Storavassbu

Olabuhytta

Løkjelsvatn-
hytta

Tysse

Eikedalen

Strandebarm

Hatvik

Søfteland

Krokeide

VenjanesetOS

LEIRVIK

SAUDA

Halhjem

Våge

Hufthamar

Klokkarvik

Austevoll

Sandvikvåg

Rubbestadneset Sunde

Husnes

Skånevik

Matre

Etne

Ølen

Sandeid

Sand

Hylen

Sæbøvik

Førde
Espevær

Sveio

Utbjoa

Flatebø

Sunndal
F  

O  L
 G

 E
 F

 O
 N

 N
 A

ØYSTESE

NESTTUN

NORHEIMSUND

Tørvikbygd

Bjotveit

Botnen

Indre Ålvik

Kvanndal

Folkedal

Granvin

Gullbrå
Trefall Torvedalen

Engjaland
Vinje

Tufte

Fresvik

Stigen

Undredal
Selhamar

Åsedalen
Bjergane

Målsethytta

Solrenningen
Norddalshytten

Vatnane

Arna�ord

Finden

Sylvarnes

Finnabotn

Brydalsseter

Vardadalsbu
Fjellvassbu

Skavlabu

Stordalen
Fjellstove

Mo
Helland

Straume

Nygard

Steinsland

Flatekvål Haugen

E k s i n g e d a l e n

V I K A F J E L L

S K A R V H E I M E N

H A U K E L I F J E L L
R Ø L D A L S -

F J E L L E T

S T Ø L S H E I M E N

Kvamskogen

HARDANGER-
  JØKULEN

FRESVIKBREEN

Osa

EIDFJORD

ULVIK

Øvre Eid�ord

Stavali

Peisabotn

Espe

Hedlo

Vivelid

Hjølmo
Maurset Kjeldebu

Krækkja

Dyranut

Rauhelleren

Lågaros

Trondsbu

Sandhaug

Heinseter

FagerheimHalne

Tuva

Sleipa

Stigstuv

H A R D A N G E R V I D D A

Hadlaskard

Torehytten

Mogen

H A R D A N G E R F J O R D E N

USTAOSET

GEILO

Besso

H a l l i n g s k a r v e t

M å b ø d a l e n

Garen
Liset

R A L L A R V E G E NTorfinnsheim Rosethytta

HodnabergHøgabu

Alexander
Grieghytten

Fitjar

Holmaskjer

M

od
al

en

S Ø
R F

J O
R D

E N

B j ø r n a � o r d e n

S  O  G  N  E  F  J  O  R  D  E  N

Vesete

Buer

2

32

5-6
5-6

3
3

4

3

1
1

4

1,5

1,5

1,5

1,5 1,5
2,5

2,5

3,5
2
3 52

Jashaugbu

Vassbygdi

Kiellandbu
Nansenbu

Breidablik

Fitjadalen

Vending

2

3

Lundarstølen

Råkeneset

0 10 km

Bergen Turlag © Adachi Map

Turistforeningshytte - betjent

Turistforeningshytte - selvbetjent

Turistforeningshytte - ubetjent

Turistforeningshytte - utleie

Privat turisthytte - betjent

Sted med privat overnatting

Sted uten overnatting

Tettsted/by

Merket fotrute med gangtid

Hovedvei

Andre veier

Jernbane

Ferge
Båt

Bre

Vann og elv

nordeca Norge-serien  1 : 50 000

4

 
 

 
 

10045 Fedje 10046 Modalen

10038 Voss10037 Bergen

10029 Austevoll 10030 Folgefonna 10031 Nordmannslågen

10024 Haukeli10023 Etne10022 Bømlo

10047 Aurland

10039 Hardangerjøkulen

2

3
1,5

3

3

8

6

6

6

6

6

6

6

4
1

6

6

9

6
6

6

6 6

4

4

6
6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

2-3

3
3.5

1.5

1.5

6 43

4

7

7

7

6

7

7

8

8

5

8

1 1

1

3
3

1

5

4

5

6
6

7

7

7

8

2

3

3 5

5 

5

6                  

5

4

5

5

5

2

3 3 4

5

62
1

1

3

4

5

5

5

5

3

3

3 2

3 3

2

2

2

1

2

3

22

2

5

5

8

5
7

8

7

8

6-7

3

5

6

7-8

76-7

7

4
3

3
3

6-7

6-7

5
2

3-4

4-5
4-5

2

3

4 5

5

5

6

7

5

2
6

4-5

1-2

5
7

7

4

4

4

5

4

4

4

4

11

4

2

Oppedal

VADHEIM

BALESTRAND

LEIKANGER

HERMANSVERK

Lavik

Rutledal

Rysjedalsvika

Brekke

Ortnevik

Vangsnes

Noreide

Kringla

Matre

Hella

Dragsvik

KAUPANGER

LÆRDAL

FLÅM

Gudvangen

Stalheim

FyreOppheim

Fodnes

Borgund Borlaug

Breistølen

Østerbø

AURLAND

Stonndalen

Kongshelleren

Iungsdalshytta

Bjørdalsbu

Raggsteindalen
Geiterygghytta

Steinbergdalen

Storestølen �ellstugu

FINSE

HAUGASTØL

Hallingskeid

Finsehytta

Rembesdalseter

Demmevasshytta

Myrdal

Upsete
Mjøl�ell 

vandreheim
Kaldevasshytta

Grindaflethytta

Vatnahalsen

MJØLFJELL

Reimegrend

Urdland
Tvinne

Tvinnestølen

Volahytta

VOSS

BERGEN

!

UTNE

JONDAL

KINSARVIK

LOFTHUS

Dyrkollbotn

Romarheim

Vikanes

Kalvedalshytta

Andvik
Mongstad

Stamnes

Kvingo

Gulen

LINDÅS

MANGER

Alversund

Sløvåg

Stusdal

KNARVIK

Kvittingen
Vaksdal

Trengereid

Jonshøgdi

DALE

Tyssebotn

Træet

Bruvik

Lonevåg
Valestrand

Breistein

ARNA

Flesland

KLEPPESTØ

OSTERØY

ASKØY

SOTRA

TYSNES

STORD

ØLEN

SVE IO

BØMLO

RADØY

ØYGARDEN

Varaldsøy

SULA

Telavåg

Ka
rt 

op
pd

ate
rt 

pr
. 1

9. 
de

se
m

be
r 2

01
4

Fedje

Frekhaug

EvangerBolstadøyri
Bulken

Rong

Hamlagrø

Bergsdalen
Lid

Småbrekke

Gullhorgabu

VIK

Mannheller

Eikelandsosen

Kilen

Gjermundshamn Årsnes

ROSENDAL

Dimmelsvik
Uskedalen

ODDA

TYSSEDAL

Mosdalsbu

Trolltunga Tyssevassbu

Kvanntjønnsbu

Låtefoss

Reinsnos

Haukeliseter
Fjellstue

Haukeligrend

Hovden

Vinje

ÅMOT

Sauabrehytta
Reinsnosi

Sauanuten

Litlos

Hellevassbu

Middalsbu

Breidablikk

Røldal

Råra

SeljestadFjæra

Holmvatnhytta

Tjørnbrobu

Kvanndalen

Mostølen

Roakvam

Breive

Sloaros i Setesdalsheiene

Fonnabu

Simlebu

Sandvatnbrakka

Bleskestadmoen

Sandvasshytta

Blomstølen

Storavassbu

Olabuhytta

Løkjelsvatn-
hytta

Tysse

Eikedalen

Strandebarm

Hatvik

Søfteland

Krokeide

VenjanesetOS

LEIRVIK

SAUDA

Halhjem

Våge

Hufthamar

Klokkarvik

Austevoll

Sandvikvåg

Rubbestadneset Sunde

Husnes

Skånevik

Matre

Etne

Ølen

Sandeid

Sand

Hylen

Sæbøvik

Førde
Espevær

Sveio

Utbjoa

Flatebø

Sunndal

F  
O  L

 G
 E

 F
 O

 N
 N

 A

ØYSTESE

NESTTUN

NORHEIMSUND

Tørvikbygd

Bjotveit

Botnen

Indre Ålvik

Kvanndal
Folkedal

Granvin

Gullbrå
Trefall Torvedalen

Engjaland
Vinje

Tufte

Fresvik

Stigen

Undredal
Selhamar

Åsedalen
Bjergane

Målsethytta

Solrenningen

Norddalshytta
Vatnane

Arna�ord

Finden

Sylvarnes

Finnabotn

Brydalsseter

Vardadalsbu
Fjellvassbu

Skavlabu

Stordalen
Fjellstove

Mo
Helland

Straume

Nygard

Steinsland

Flatekvål Haugen

E k s i n g e d a l e n

V I K A F J E L L

S K A R V H E I M E N

H A U K E L I F J E L L
R Ø L D A L S -

F J E L L E T

S T Ø L S H E I M E N

Kvamskogen

HARDANGER-
  JØKULEN

FRESVIKBREEN

Osa

EIDFJORD

ULVIK

Øvre Eid�ord

Stavali

Peisabotn

Espe

Hedlo

Vivelid

Hjølmo
Maurset Kjeldebu

Krækkja

Dyranut

Rauhelleren

Lågaros

Trondsbu

Sandhaug

Heinseter

FagerheimHalne

Tuva

Sleipa

Stigstuv

H A R D A N G E R V I D D A

Hadlaskard

Torehytten

Mogen

H A R D A N G E R F J O R D E N

USTAOSET

GEILO

Besso

H a l l i n g s k a r v e t

M å b ø d a l e n

Garen
Liset

R A L L A R V E G E NTorfinnsheim

HodnabergHøgabu

Alexander
Grieghytten

Fitjar

Holmaskjer

M

od
al

en

S Ø
R F

J O
R D

E N

B j ø r n a � o r d e n

S  O  G  N  E  F  J  O  R  D  E  N

Buer

2

32

5-6

5-6

5-6

3
3

4

3

1
1

4

1,5

1,5

1,5

1,5 1,5
2,5

2,5

3,5 2
3

52

Jashaugbu

Vassbygdi

Kiellandbu

Breidablik
Fitjadalen

Vending

2

3

0 10 km

Bergen Turlag © Adachi Map

Turistforeningshytte - betjent

Turistforeningshytte - selvbetjent

Turistforeningshytte - ubetjent

Turistforeningshytte - utleie

Privat turisthytte - betjent

Sted med privat overnatting

Sted uten overnatting

Tettsted/by

Merket fotrute med gangtid

Hovedvei

Andre veier

Jernbane

Ferge
Båt

Bre

Vann og elv

nordeca Norge-serien  1 : 50 000

4

BERGEN OG HORDALAND TURLAG PLANLEGGINGSKART 2019
UTGIVER: Bergen og Hordaland Turlag

ADRESSE: Tverrgaten 4-6  
5017 Bergen 

tlf. 55 33 58 10 
www.bergenoghordalandturlag.no

Sti og Varde kommer ut fire ganger i året og sendes ut 
til medlemmer av Bergen og Hordaland Turlag  

Voss Utferdslag og Ytre Sogn Turlag. 

REDAKTØR: André Marton Pedersen 
ANNONSESALG: Cox 

UTFORMING/PRODUKSJON: Kuva AS 
TRYKK: Kronpress.  Opplag 19.000 

BERGEN OG HORDALAND TURLAG 

er Vestlandets største friluftslivsorganisasjon.  

DAGLIG LEDER: Helene Ødven 

tlf. 55 33 58 27, helene.odven@dnt.no

STYRELEDER: Elisabeth Skage, 404 36 988 . 

INFORMASJONSLEDER: André Marton Pedersen,  

tlf. 55 33 58 23, andre.marton.pedersen@dnt.no

ORGANISASJONSLEDER: Trude Iversen

Tlf: 55 33 58 26, trude.iversen@dnt.no 

LEDER TURINFORMASJONEN: Einar Sæter,  

tlf. 55 33 58 10, einar.saether@dnt.no 

LEDER AKTIVITETSAVDELINGEN: Birgithe Schjerven Roald,  

tlf. 55 33 58 22, birgithe.roald@dnt.no 

ØKONOMI: Catrine Frei tlf. 55 33 58 17,  

catrine.frei@dnt.no

NATURVERN: Nicolas J. I. Rodriguez, tlf. 55 33 58 28, 

nicolas.rodriguez@dnt.no

HYTTE- OG RUTESJEF: Johnny Bjørge,  

tlf. 930 87 194, johnny.bjorge@dnt.no
 LOKALLAG:  

ASKØY TURLAG Monica Gundersen,  
tlf. 900 15 105 askoy.turlag@dnt.no  

AUSTEVOLL TURLAG: Regina N. Vestreheim,   
tlf. 924 57 236, regina@mot.no  

BØMLO TURLAG: Nils Magne Helle,   
tlf. 915 51 522, turlaget@haugnett.no.  

FJELL TURLAG: Sveinung Lauvik Fjeldstad  
tlf. 480 58 449, sveinung.fjeldstad@gmail.com  

FUSA TURLAG: Simen Soltvedt,   
tlf. 971 41 707, fusaturlag@gmail.com  

KVAM TURLAG: Kjell Inge Tufte Tyssen,   
tlf. 950 66 789, kjell.tyssen@dnt.no   

KVINNHERAD TURLAG: Kjell Yri,   
tlf. 488 93 150, kjell.yri@outlook.com 

NORDHORDLAND TURLAG: Børge Brundtland,  
tlf. 411 63 908, nordhordland.turlag@dnt.no 

ODDA/ULLENSVANG TURLAG:  
Anne Grethe Vestrheim, tlf. 992 49 826 

odda-ullensvang.turlag@dnt.no  

OS TURLAG: Jorunn Nytræ,  
tlf. 986 98 699, osturlag@gmail.com   

OSTERØY TURLAG: Jørgen Varden,   
tlf. 915 51 493, jorgen.varden@gmail.com  

SAMNAGER TURLAG: Torbjørn Storås,  
tlf. 482 08 675, samnanger.turlag@gmail.com  

STORD-FITJAR TURLAG: Gerda Malene Øen,  
 tlf. 909 94 156, gerdaoen@hotmail.com  

SUND TURLAG: Reidar Vorland,  
 tlf. 480 28 702, sund.turlag@dnt.no

ULVIK TURLAG: Hilde Underdal,  

tlf. 901 634 21, ulvik.turlag@dnt.no

VAKSDAL TURLAG: Arild Soltvedt,  
tlf. 951 56 212, vaksdal.turlag@dnt.no

ID b25e163 g CO2

ISSN-KODE: 0049-2248

Som stolt  
hovedsponsor 
for Bergen og  
Hordaland Turlag  
ønsker vi alle en  
god tur over fjell  
og vidde!

HUSK: 
Vær rustet mot uvær og kulde, selv på
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15. februar
TOPPTUR PÅ SKI TIL GRÅFJELLET

Topptur til Gråfjellet starter ved 

Kvitingsvatnet og går samme vei tur/

retur. En vei er litt over 4 km med ca. 

600 meter stigning. Vi går i noen-

lunde rolig tempo men du må være 

i grei form og du må kunne stå på 

ski fra før.  

22. mars
KLASSIKEREN:  
HAMLAGRØ–KVAMSKOGEN

Dette er en klassisk skitur som 

krever godt vær og erfaring fra tidli-

gere vinterskigåing. Blir det fint vær 

kan dette lett bli drømmeskituren 

i år. Vi tar buss til Hamlagrøosen i 

Bergsdalen og går i nydelig fjellter-

reng over til Kvamskogen. Turen tar 

ca. 7 timer og har en total lengde på 

24 kilometer.

9. februar
FULLMÅNESKITUR

Bli med Kvinnherad Turlag på full-

måneskitur i Fjellhaugen. Turen 

starter på parkeringsplassen ved 

Fjellhaugen skisenter og går 

via Bjørkestølen om Fagnabotn, 

Nesjastølsvatnet over Fuglatjørn til 

Nautavatn. Frammøte kl. 18. Ta med 

hodelykt, varm drikke og kveldsma-

ten din. 

14.–15. mars
SKITUR TIL HADLASKARD

Bli med på en vakker, lang og 

god skitur fra Fet til Hadlaskard. 

Turen går gjennom Veigdalen 

langs og over elva Veig. På turen 

får du oppleve en av de vakres-

te dalene på Hardangervidda 

og fra verandaen på Hadlaskard 

Turisthytte kan du nyte utsikten 

til Hardangerviddas mest kjente 

fjelltopp, Hårteigen. Hjemover 

legger vi turen om Berakupen 

som vil by på noen oppstignin-

ger og fine nedkjøringer. Turen 

fra Fet til Hadlaskard er 21 km 

lang og turen hjemover over 

Berakupen er også på over  

20 km. 

15.–16. februar

FUGLAFJELL OG VENDING

Fuglafjellet, 1334 moh., 

er den høyeste toppen i 

Bergsdalsfjellene. Målet for 

turen er å oppleve denne flotte 

fjelltoppen, som i klart vært byr 

på en imponerende utsikt 

bl.a. mot Hardangerfjorden og 

Folgefonna. Vi overnatter på 

hytten Vending nær foten av 

fjellet og vil på veien dit gå en 

fin, men mindre kjent rute, via 

Tjørnadalen, hvor vi opplever 

nye sider av landskapet og 

sannsynligvis tråkker våre egne 

spor.

20.–22. mars
SKITUR TIL DE IKONISKE  
UTSIKTSPUNKTENE 
KIELLANDBU OG 
TIMEGLASET

Bli med på en sosial skitur 

og få med deg de ikoniske 

utsiktspunktene Kiellandbu i 

Kvammafjella og Timeglaset på 

Gråsida på vår vei til Gjelle på 

Voss. Vi pakker sekken med 

god mat, spenner på oss ski-

ene og går opp til Torfinnsheim, 

utgangspunktet for skiturene 

denne helgen, før tussmørket tar 

oss helt. Torfinnsheim var tidli-

gere en brakkeby, men i dag er 

den en koselig hytte med strøm, 

stort oppholdsrom, kjøkken med 

innlagt vann og seks soverom 

med tilsammen 28 køyer.

TURPROGRAM VINTER 2020

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteterwww.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter
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Bli med oss på tur, eller ta et kurs med oss! På de følgende sidene finner du en oversikt over 
en del av turene og kursene vi har på programmet fremover. Fokuset er i hovedsak på turer 
og kurs som foregår på helgedagene, men sammen med våre 16 lokallag i Hordaland har vi 
et stort turtilbud på hverdager og i nærmiljøet også. Vi har turer og kurs for nybegynnere til 
mer erfarne friluftsmennesker i alle aldre. 
Du finner oppdatert informasjon om alle turene og kursene våre på Turlagets nettsider: 
bergenoghordalandturlag.no
 
                                
BIRGITHE ROALD
LEDER AKTIVITETSAVDELINGEN I BERGEN OG HORDALAND TURLAG
E-POST: BIRGITHE.ROALD@DNT.NO 

 

HELGETURER MED OVERNATTING
DATO TITTEL ARRANGØR/TURKODE

JANUAR

11. jan.–12. jan. Nyttårstur til Vending (25–35 år) Bergen og Hordaland Turlag

31. jan.–2. feb. Topptur på ski for nybegynnere Bergen og Hordaland Turlag

FEBRUAR

1.–2. feb. Laurdagskveld på Gullhorgabu 25–35 år Bergen og Hordaland Turlag

7.–9. feb. Fullmånetur til Vending Bergen og Hordaland Turlag

15.–16. feb. Fuglafjell og Vending Bergen og Hordaland Turlag

22.–23. feb. På ski i verdensarven: Ljosandbotn–Grindaflethytta–Fyre Bergen og Hordaland Turlag

MARS

13.–15. mars Vassfjøro: En bauta i Ulvik Bergen og Hordaland Turlag

13.–15. mars Ferskinghelg på Hallingskeid Bergen og Hordaland Turlag

14.–15. mars Skitur til Hadlaskard Bergen og Hordaland Turlag

14.–15. mars Skitur til Gullhorgabu Kvinnherad Turlag

19.–22. mars Påskestemning på Vidda! Finse–Kjeldebu–Krekkja–
Ustaoset 25–40 år Bergen og Hordaland Turlag

20.–22. mars Skitur til de ikoniske utsiktspunktene Kiellandbu og 
Timeglaset Bergen og Hordaland Turlag

20.–22. mars Toppturhelg i Nærøydalen Bergen og Hordaland Turlag

28.–29. mars Hvitkledde vidder og daler på Høyfjellet: Finse–
Geiteryggen–Hallingskeid

Bergen og Hordaland Turlag

APRIL

4.–7. april Påsketur på Hardangervidda Odda/Ullensvang Turlag

8.–13. april Påsketur i Breheimen Bergen og Hordaland Turlag

25.–26. april Vårskitur til Norddalshytten og Ortnevik Bergen og Hordaland Turlag

30. april–3. mai Folgefonna på langs i ny trasé Bergen og Hordaland Turlag

MAI

2.–3. mai Skitur over Folgefonna Kvinnherad Turlag

DAGSTUR HELG, VOKSNE
DATO TITTEL ARRANGØR/TURKODE

JANUAR

26. jan. Fellestur: Lyngholm–Ryvarden Bømlo Turlag

FEBRUAR

9. feb. Fullmåneskitur Kvinnherad Turlag

15. feb. Topptur på randonné-ski på Gråfjellet Bergen og Hordaland Turlag

16. feb. På skitur i Gullfjellstrianglet Bergen og Hordaland Turlag

23. feb. Fellestur til Stokkvik Bømlo Turlag

MARS

2. mars Skitur til Bruviknipa Bergen og Hordaland Turlag

8. mars Skitur til Kvitanosi Bergen og Hordaland Turlag

22. mars Fellestur til Hjartnesvågen Bømlo Turlag

22. mars Skitur fra Hamlagrø til Kvamskogen Bergen og Hordaland Turlag

29. mars Skitur til Ulvanosa Kvinnherad Turlag
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HVERDAGSTURER OG  
ONSDAGSTURER I BERGEN

DNT Fjellsport Bergen arrangerer hver-

dagsturer hver uke. Disse turene er som 

regel en joggetur til en fjelltopp med 

utgangspunkt i Bergen sentrum, men vi 

drar gjerne lenger for en skitur e.l. dersom

forholdene ligger til rette for det. Se 

Facebook-siden til DNT Fjellsport Bergen 

for mer info.

10.–12. januar
VINTERTOPPTURCAMP

Andre helg i det nye året drar vi på topp-

turcamp et sted med gode snøforhold. Vi 

overnatter i telt og utnytter fleksibiliteten 

det gir oss til å dra etter vær og føre. Vi 

holder en finger på Sogndalsdalen. Vi 

søker bunnløst pudder og en magisk stjer-

nehimmel.

6.–3. mars
MED FJELLSKI OG PULK PÅ 
HARDANGERVIDDA

Har du pulk? Blir den for lite brukt? Bli med 

på en god gammeldags pulktur! Denne 

helgen legger vi bak oss ca. 45 kilometer 

på ski på vakre Hardangervidda øst. Med 

vind i ryggen og sol i ansiktet kan dette bli 

et vintereventyr du sent vil glemme! Vi fyller 

pulken med nødvendig utstyr for å overnat-

te i vinterfjellet og for dem som ønsker en 

ekstra utfordring kan vekten tynges ned av 

god mat og drikke til turen og fellesskapet.  

13.–15. mars
BASECAMP VOSS

På Basecamp Voss har vi base på Bømoen 

leir like ved Raundalselva. Herfra kan vi lett 

nå de ulike dalførene rundt Voss for dags-

turer. Samlingen inkluderer overnatting, mat 

og turer med turledere to dager. Vi kjører 

til Voss fredag ettermiddag og går på topp-

turer etter forholdene lørdag og søndag. 

Det blir arrangert flere ulike turer med ulik 

vanskelighetsgrad hver dag. Lørdag kveld 

blir det sosialt samvær med foredrag eller 

bildevisning. 

DNT FJELLSPORT
DATO TITTEL

ARRANGØR/ 
TURKODE

DESEMBER

6.–8. des. Kvessing av skiformen

6.–8. des. Førjulstur til Kaldavass og Vassfjøra

27. des.–1. jan. Alpin nyttårssamling i Hemsedal

JANUAR

10.–12. jan. Vintertoppturcamp

24.—26. jan. Toppturhelg i Jordalen

FEBRUAR

14.–16. feb. Is- og alpinklatresamling i Hemsedal

21.–26. feb. Skredworkshop

28. feb.–1. mars Upsete til Finse med fjellski

MARS

6.–8. mars Med fjellski og pulk på Hardangervidda

13.–15. mars Basecamp Voss

19.–22. mars Toppturhelg i Jølster

APRIL

8.–13. april Påske og toppturcamp i Jostedalen

16.–19. april Toppturhelg på Sunnmøre

23.–26. april Fra fjord til fjell på Vestlandet

KURS

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter
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KURS
DATO TITTEL ARR./TURK.

AMBASSADØRKURS

23. januar Ambassadørkurs 

12. mars Ambassadørkurs ung 15–30 år

26. mars Ambassadørkurs

16. april Ambassadørkurs

TURLEDERKURS

20.+24.–26. 
jan+7.–9. feb Vinterturlederkurs

14.–15. mars Grunnleggende turlederkurs DNT ung 15–30 år

28.–29. mars Grunnleggende turlederkurs Byfjellene 

17.–19. april Grunnleggende turlederkurs Barnas Turlag

SKREDKURS

10.–12. januar NF grunnkurs skred nordisk ferdsel

31. jan–2. februar NF grunnkurs skred alpint

14.–16. februar NF grunnkurs skred alpint 15–26 år

27. feb–1. mars NF metodekurs skred

6.–8. mars Videregående skredkurs

KLATREKURS

11.–12. januar Klatrekurs: Nybegynnerkurs klatring inne 15–19 år

24.–26. januar Isklatrekurs

3.–5. april Klatrekurs: Videregående klatrekurs naturlig sikring

18.–19. april Klatrekurs: Påbygningskurs for videregående 

25.–26. april Klatrekurs: Nybegynnerkurs klatring utendørs på 

SKITEKNIKK

20.–22. mars Toppturkurs i Rosendal 16–26 år

VINTERKURS

17.–19. januar Kitekurs på Haukeliseter 19–26 år

6.–8. mars Ferskingkurs med snøhuleovernatting

Vi arrangerer en rekke kurs året rundt. Vi benytter alltid godt 
kvalifiserte og godkjente kursholdere og instruktører. Ønsker du å 
bli tryggere på egenhånd i vinterfjellet, tilbyr vi ferskingkurs med 
snøhuleovernatting, skredkurs og ulike skikjøringskurs. Vi har også 
satt opp turlederkurs på flere nivåer for deg som ønsker å bli frivillig 
turleder på turene våre, og ta med deg folk på turer du selv gjerne 
vil gjennomføre og dele gleden ved det med andre. Turlederkursene 
følger DNTs utdanningsstige. 

DNT Fjellsport Bergen tilbyr de friskeste bratteste turene i Turlaget. 
Turene passer for deg med erfaring fra turer i høyfjellet sommer og 
vinterstid og som nyter gleden av å kunne være på tur utenfor de 
merkede turløypene.



BARNAS TURLAG
DATO TITTEL ARR./TURK.

DESEMBER

8. des Klart det går: Søndagstur Fjellveien–Åsebu
Bergen og 
Hordaland 
Turlag

11. des Kveldsmattur på Siljustøl 712

11. des Kveldsmattur med julevri Askøy 
Turlag

11. des Friluftskveld ved Tennebekktjørna

FTU, 
Bergen og 
Hordaland 
Turlag

15. des Juletur Breidalen Askøy 
Turlag

19. des Førjulskos på Frotveit 755

22. des Fakkeltog og julegrøt på Fløyen 760

JANUAR

7. jan Aking og kveldsmat på Rolland, Åsane 710

8. jan Kveldsmattur: Bli kjent med Barnas Turlag på Knutabu Os TUrla

15. jan Kveldsmattur på Frotveit 712

21. jan. Aking og kveldsmat på Bondemarken i 
Fyllingsdalen 710

22. jan. Kveldsmattur: popcorn på Bål Os Turlag

26. jan. Vintertur Hauglandsskogen Askøy 
Turlag

28. jan. Aking og kveldsmat på Fløyen 710

BARNAS TURLAG
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24.–26. januar
KLEIN KVELD PÅ TORFINNSHEIM:  
MELD DEG PÅ! (16–26 ÅR)

Vi avslutter årets første måned med en hyggelig 

tur til Torfinnsheim. Dagene er fremdeles korte og 

været er kanskje ikke det beste, men tur blir det 

uansett. Siden kveldene er lange tenkte vi å drive 

mye med inne-aktiviteter, som leker, brettspill og 

kanskje twister (det kan jo være litt kleint). Det blir 

nok også god mat og varm kakao. Hvorvidt turen 

blir klein kommer nok helt an på dere, og hvorvidt 

turlederne tar med seg karaoke.

22. desember
FAKKELTOG OG JULEGRØT PÅ FLØYEN 

Bli med på stemningsfull tur med fakkeltog og serve-

ring av julegrøt! Kanskje er det du som får mandelen 

i grøten? Om det er snø må dere ta med akebrett. 

 2. februar
KOM DEG UT DAGEN  

Bli med Barnas Turlag Bergen på nok av våre popu-

lære familiearrangement med masse flott aktivitet og 

lek! Vinterens arrangement vil holdes på Fløysletten. 

Følg med på hvilke aktiviteter og samarbeidspart-

nere som blir med oss i år. Turbo kommer, gjør du? 

21. feb-1.mars
VINTERFERIE PÅ  
ALEXANDER GRIEG I BERGSDALEN 

Bli med oss på en leken hyttetur til nyoppussede 

Alexander Grieg i vakre Bergsdalen. Her vil vi gå 

på ski og ake, grille ute og kanskje en skattejakt i 

snøen? Vinterferien vil bli delt opp i to deler så det 

det vil være mulig å melde seg på den ene delen. 

1.–2. februar 
NATT I NATUREN: HENGEKØYETUR I  
NÆROMRÅDET (13–26 ÅR)

Vi ønsker å få med oss mange ungdommer til å sove 

ute lørdag 1. februar! I Norge er vi så heldige at vi 

har allemannsretten, som gir oss lov til både å høste, 

ferdes og oppholde oss ute. For naturen vår er 

viktig - og den er døgnåpen. Vi tar en #nattinaturen, 

fordi vi syns naturen og allemannsretten er viktig for 

Norge. Ta med deg en hengekøye, en venn eller to 

og bli med :) 

14.–15. mars
SNØHULETUR TIL UPSETE (13–15 ÅR)

I god tradisjon arrangerer ungdomsgruppen også i år 

snøhuletur. Dette er uten tvil en av de mest lærerike 

turene en kan delta på. Å grave seg ned når uværet 

eller uhellet er ute er avgjørende i vinterfjellet. Praksis 

er det beste, bli med å grav en hule for en vinternatt 

ute! Bli med våre koselige og erfarne turledere på en 

ekte vintertur.

DNT UNG
DATO TITTEL ARRANGØR/TURKODE

DESEMBER

13.–15. des. Førjulshelg i Myrkdalen 13–15 år

16. des. Snøballkrig (Yukigassen) 13–17 år

JANUAR

1. jan. Nyttårsbad på Kyrkjetangen 13–30 år

11.–12. jan. Klatrekurs: Nybegynnerkurs klatring inne 15–19 år 

17.–19. jan. Kitekurs på Haukeliseter 19–26 år

24.–26. jan. Klein kveld på Torfinnsheim: Meld deg på! 16–26 år

FEBRUAR

1. feb. Natt i naturen: Hengekøyetur i nærområdet 13–30 år

8.–9. feb. Kosetur til Hallingskeid 13–15 år

14.–16. feb. Ski, swing og singel på Alexander Grieghytten 19–30 år

14.–16. feb. NF grunnkurs skred alpint 16–26 år

21.–23. feb. Hundekjøring på Haukeli 13–15 år

MARS

1. mars Skitur til Kiellandbu 16–30 år

6.–8. mars Snøhule og bivuakk i vinterfjellet 16–26 år

12. mars Ambassadørkurs ung 16–30 år

14.–15. mars Snøhuletur til Upsete 13–15 år

14.–15. mars Grunnleggende turlederkurs DNT ung 16–26 år

20.–22. mars Toppturkurs i Rosendalsalpene 16–26 år

20.–22. mars Hundekjøring på Haukeli 16–19 år

27.–29. mars Toppturhelg i Rosendalsalpene 16–30 år 

DNT UNG

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i vår turprogram underveis så følg med på våre nettsider

DNT ung. Turer for og med ungdom. 
Turer og aktiviteter for deg mellom 
13—30 år. Bli med oss langs nye stier 
i fjellet, prøv surfing på ei nydelig 
strand, eller sov utendørs høyt til fjells. 
Møt nye mennesker som også liker å 
dra på tur, ha det kjekt og sosialt og 
utforske naturen til lands og til vanns. 

Bli med Barnas Turlag på spennende eventyr i nærområdet eller høyt 
til fjells i skogeneller på vannet. Turprogrammet vårt er fullt av turer 
og aktiviteter for familier med barn opp til 12 år. Vi tipser også om å 
sjekke ut Turboklubbene våre. Du finner mer informasjon om turene 
på: www.bergenoghordalandturlag.no/barnas-turlag

FEBRUAR

Ake dag - Endeleg dato og stad, når me veit snøhøva 
Open  for alle Ulvik Turlag

2. feb. Kom deg ut-dagen i Hordaland 711

5. feb. Kveldsmattur: Ekspedisjon til et godteritre Os Turlag

11. feb. Skileik og bål 709

14. feb. Skileik og bål 709

14.–16. feb. Vintertur til Alexander.Grieghytten 759

14.–23. feb. Vinterferie fast opphold på Alexander Grieg 713

16. feb. Skileik Gullbotn 760

19. feb. Kveldsmattur: Snølek og et vintermysterium… Os Turlag

21.–23. feb. Vintertur til Hallingskeid 715

23.feb. Turbingo i Eventyrskogen Askøy 
Turlag

25.feb. Skileik og bål på Frotveit 709

MARS

3. mars Skileik og bål på Frotveit 709

4. mars Kveldsmattur: Me pakkar med oss kveldsmaten og 
nyt den ute i det fri. Stad: Blir annonsert Ulvik Turlag

4. mars Kveldsmattur: Oppdrag fuglekasse Os Turlag

3.–13. mars Påskeferie, fast opphold A. Grieghytten 714

17. mars Skileik og bål på Frotveit 709

18. mars Kveldsmattur: Oppdrag fuglekasse Os Turlag

29. mars Lek i Barnålskogen Askøy 
Turlag

Bli med i 
Turboklubben! 

Les mer på  
bergenoghorda-
landturlag.no/tur-

boklubben
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Bergen og Hordaland Turlag ønsker å gi så mange som mulig  

naturopplevelser for livet.

Vi tilrettelegger aktiviteter for personer med ulike funksjonsnedsettelser. 

Vi arrangerer blant annet søndagsturer, friluftskvelder, kajakkpadling, 

hundekjøring og hytteturer. DNT Tilrettelagt er en nasjonal satsning, og 

flere medlemsforeninger i landet arrangerer tilrettelagte aktiviteter. 

Følg prosjektet på nettsiden vår, under turer og kurs og trykk deretter på 

«DNT Tilrettelagt». Ta kontakt med prosjektleder Sigrid Kvåle Myksvoll 

om du har spørsmål til tilbudet: sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no

Til Topps er en internasjonal turgruppe i Bergen, et samarbeid mellom 

Turlaget og Bergen Røde Kors. 

Gjennom året går vi tur i fjellene rundt Bergen. Alle er velkommen, og det 

er gratis å være med. Dette er en fin anledning til å få frisk luft, bli kjent med 

Byfjellene og få trening i å snakke norsk. 

DNT Tilrettelagt Til Topps!
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For deg som ønsker et uforpliktende og sosialt turtilbud i bynære områder.  

TURER I NÆRMILJØET 

Byfjellstrimmen er en turgruppe som arrangerer turer i nærområdene 

rundt Bergen for folk i alle aldre. Turene er gratis, og det kreves ingen 

påmelding. Tirsdag, onsdag og fredagsturene starter alle kl 18:00.  

ByfjellstrimmenSeniorgruppenAktiv til 100

Seniorgruppen i Bergen og Hordaland Turlag tilbyr frisk luft, 

naturopplevelser og gratis turer til godt voksne

Uansett form og erfaring vil du finne turer som passer for deg. Vi legger 

stor vekt på sosialt samvær og at du skal følge deg trygg. Hver uke året 

rundt, uansett vær, arrangeres turer med varierende vanskelighetsgrad. 

Mandagsturene er for de sprekeste. På onsdagene er det én tur som 

er middels til tung og én som er lett til middels. Vi inviterer også til våre 

populære overnattingsturer litt lenger av sted. 

Informasjon finner du på www.bergenoghordalandturlag.no

Du kan også få informasjon ved å besøke Tursenteret i Markens 

Tverrgate. Seniorgruppen har egen kontortid tirsdag  

kl. 10–12, tlf. 55 33 58 24. 

Dette er et turtilbud som består av ekstra lette turer med fast oppmøtetid 

og -sted Det legges stor vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap. 

Gjennom Aktiv til 100 ønsker vi å bidra til at flere får muligheten til å komme 

seg i fysisk aktivitet og få gode naturopplevelser. Alle aldersgrupper er 

velkomne til ekstra rolige turer. 

Hver mandag klokken 11.00: Kanadaskogen. Oppmøte: Turparkeringen ved 

barnehagen innerst i Spelhaugen. 

Hver tirsdag klokken 10.45: Fløyen. Oppmøte: Fløibanens nederste stasjon i 

god tid før banen går klokken 11. 

Hver onsdag klokken 11.00: Arna – langs Storelva. Oppmøte ved 

Sportsfiskerlaget (Langerekkja 21).

Hver torsdag klokken 11.00: Alvøen. Oppmøte: Alvøen idrettspark. 

Hver torsdag klokken 12.00: Askøy. Oppmøte: ved Myrane-banens 

klubbhus i Kleppestø.

A
N

D
RÈ

 M
A

RT
O

N
 P

ED
ER

SE
N

A
N

D
RÈ

 M
A

RT
O

N
 P

ED
ER

SE
N

A
N

D
RÈ

 M
A

RT
O

N
 P

ED
ER

SE
N

 

 

Mandag og søndagsturene starter kl 11:00. Oppdatert informasjon om 

oppmøtested, varighet, vanskelighetsgrad og bussforbindelser finner 

du på nettsiden: www.bergenoghordalandturlag.no/byfjellstrimmen.
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HVERDAGSTRIMMEN VINTER 2020
TURER I MIDDELS/RASKT TEMPO

DESEMBER

Tirs. 10. des. TURLEDER BESTEMMER TURMÅL

Tirs. 17. des. TURLEDER BESTEMMER TURMÅL

JANUAR

Søn. 7. jan. Turleder bestemmer turmål

Tirs. 14. jan. Turleder bestemmer turmål

Tirs. 21. jan. Turleder bestemmer turmål

Tirs. 26. jan. Turleder bestemmer turmål

Tirs. 28. jan. Nattlandsfjellet - Korketrekkeren

FEBRUAR

Søn. 4. feb. Stoltzekleiven- Brushytten - Skredderdalen

Tirs. 11. feb. Myrdalsvatnet - Kubakkane

Tirs. 18. feb. Almås - Sæterstølen

Tirs. 23. feb. Turleder bestemmer turmål

Tirs. 25. feb. Harafjellet - Alvøskogen

MARS

Søn. 3. mars Landåsfjellet rundt

Tirs. 10. mars Bildefjellet på Sotra

Tirs. 17. mars Fjellveien - Fløyfjellet - Brushytten - Bryggen

Tirs. 22. mars 3-Fjell i vest

Tirs. 24. mars Geitanuken

Søn. 31. mars Ådnanipa

APRIL

Tirs. 7. april Livarden

Man. 14. april Vågedalen - Gravdalsfjellet

Tirs. 19. april Turleder bestemmer turmål

Tirs. 21. april Beitelen - Ullbergsvatnet - Spåkefjellet

Man. 27. april Lyderhorn

Tirs. 28. april Hjortestien - Tunesfjellet

TURER I MODERAT/ MIDDELS TEMPO

FEBRUAR

Tors. 6. feb. Turleder bestemmer turmål

MARS

Tors. 5. mars Turleder bestemmer turmål

Fre. 13. mars Skansen - Fjellhytten - sentrum

APRIL

Tors. 2. april Turleder bestemmer turmål

Fre. 17. april Sandviksbatteriet- Sandviksfjellet - Bryggen

HVERDAGSTRIMMEN VINTER 2020

VIL DU BLI MEDLEM?  
bergenoghordalandturlag.no/medlem

BLI  
FAMILIE- 
MEDLEM
 I BERGEN OG  
HORDALAND  

TURLAG

KUN KR

1295,- 
Gjelder to voksne  

og alle barn inntil 26 år  
på samme adresse. 

Barn opp til 12 år  
overnatter gratis på  

BHTs hytter.

TURER I ROLIG/MODERAT TEMPO

JANUAR

Ons. 8. jan. Turleder bestemmer turmål

Ons. 15. jan. Turleder bestemmer turmål

Ons. 22. jan. Turleder bestemmer turmål

Ons. 29. jan. Turleder bestemmer turmål

FEBRUAR

Ons. 5. feb. Alvøskogen

Søn. 9. feb. Turleder bestemmer turmål

Ons. 12. feb. Jubileumsruten - Skarafjellet

Ons. 19. feb. Eidsvåg - Fjellveien - Bryggen

Ons. 26. feb. Almås - Sæterstølen

MARS

Ons. 4. mars. Arna - Reppadalen

Søn. 8. mars. Turleder bestemmer turmål

Ons. 11. mars. Hordnesskogen

Ons. 18. mars. Fløyen - Nordre Midtfjell

Ons. 25. mars. Siglingavatnet rundt på Askøy

Søn. 29. mars. Turleder bestemmer turmål

APRIL

Ons. 1. april Ankerhytten

Ons. 15. april Spåkevatnet - Stemmevatnet - Spåkefjellet

Ons. 22. april Titur - Stendafjellet

Søn. 26. april Turleder bestemmer turmål

Ons. 29. april Håøyna
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OS TURLAG
Formålet til laget er å arrangere turer 

til hygge og nytte for unge og eldre, 

både i og utenfor Osbygda. Turer du 

kan bli med på: Friskus er raske turer 

for de spreke, Kveldsturer, Aktiv til 

100 er ekstra lette turer på dagtid, 

søndagsturer, seniorturer, barne- og 

familieturer, klatring mandager og 

søndager i Nore Neset Aktivitetshus. 

Turgrupper: Barnas Turlag, Turbok-

lubben i Lysefjorden, DNT Fjellsport 

Os, Friskus, Seniorgruppen, Aktiv 

til 100. 

For mer informasjon se nettsiden: 

os.dnt.no.

Følg også de ulike turgruppene på 

Facebook: Os Turlag, Barnas Turlag 

Os, Os Turlag Klatregruppe.

OSTERØY TURLAG
Osterøy Turlag er for deg som likar 

aktivt friluftsliv. Til fots eller på ski i 

naturen på Osterøy, Stølsheimen, 

Bergsdalen, Hardangervidda. I 

kajakk eller kano på fjorden eller 

i Storavatnet. Turprogrammet vert 

sendt ut på Osterøy januar kvart 

år samt lagt ut på nettsida vår. 

Vi har òg Facebook-gruppe der 

det vert oppdatert med bilete og 

arrangement. Programmet prøver 

vi å tilpassa slik at vi får store og 

små ut på tur.

Meir informasjon på nettsida: 

osteroy.dnt.no.

Følg også Osterøy Turlag og DNT 

ung Osterøy på Facebook.

SAMNANGER TURLAG
Vårt overordnede mål er å få 

samningene, unge som gamle, ut 

på tur. Turprogrammet vårt i 2019 

består av kveldsmatturer med 

Barnas Turlag, turer eller arran-

gement for ungdom, familieturer 

og noen krevende turer beregnet 

på voksne eller eldre ungdom. I 

tillegg arrangerer vi også Kom deg 

ut-dagen i februar og september.

For mer informasjon se nettsiden: 

samnanger.dnt.no.

Følg også Samnanger Turlag på 

Facebook.

STORD-FITJAR TURLAG
Laget tilbyr barne- og familieturer, 

overnattingsturer i høyfjellet, ek-

stra lette dagsturer i nærmiljøet, 

fjellturer på Stord og Fitjar, fotturer 

for voksne og seniorer. 

Turgrupper: Barnas Turlag, Turmål-

gruppa, Seniorgruppa, Turgruppa, 

Natur og Miljørgruppa, Dugnads-

gruppa. 

Mer informasjon på nettsiden: 

stord-fitjar.dnt.no.

Følg også Stord-Fitjar Turlag på 

Facebook.

SUND TURLAG
Sund turlag starta opp våren 2012 

og ynskjer å vera ein samlande 

organisasjon som held i hevd 

turstiar, merkar og gjer stiane 

lett framkomlege. Vi ynskjer å 

engasjera heile kommunen i dette 

arbeidet ved hjelp av frivilige. Vi 

ynskjr vidare å skapa turglede 

og hjelpa sundsokningar ut i 

nærområda ved å ha turleiarar 

som viser veg.

Meir informasjon på nettsida: sund.

dnt.no.

Følg også Sund Turlag på  

Facebook.

ULVIK TURLAG
Ulvik Turlag er eit av de nyaste 

lokallaga til Bergen og Hordaland 

Turlag. Bli med på Stølstrimmen 

2019.

Meir informasjon på nettsida: ulvik.

dnt.no.

Følg også Ulvik Turlag på Face-

book.

VAKSDAL TURLAG
Vaksdal Turlag samlar heile 

Vaksdal kommune under éin «tur-

paraply». Styret er sett saman av 

ein medlem frå kvar av bygdene 

Eksingedalen, Stamnes, Bergsda-

len, Dale, Stanghelle og Vaksdal. 

Kvart år arrangerer vi fellesturar i 

alle bygdene våre, sjå turprogram-

met på nettsida vår: vt.dnt.no.

Følg også Vaksdal Turlag på 

Facebook. Vi håpar du blir med 

oss på tur!

ASKØY TURLAG
Askøy Turlag arrangerer onsdagstu-

rer på Askøy, barne- og familieturer, 

overnattingsturer, Askøy på langs 

og ekstra lette turer på dagtid med 

Aktiv til 100.  

Turgrupper: Barnas Turlag, Turbo-

klubb Nordre Askøy, Turboklubb 

Kleppestø, Aktiv til 100: Mer infor-

masjon på nettsiden: askoy.dnt.no.

Følg med på Facebook: Askøy 

Turlag.

AUSTEVOLL TURLAG
Sommerturer i Austevoll: Populær 

Turposttrim på Austevoll. 

Organiserer turer med turleder i 

nærmiljøet og lenger av gårde for 

barn, familier og voksne.

For mer informasjon besøk nettsiden: 

austevoll.dnt.no.

Alle turer og aktiviteter legges ut på 

Facebook-siden: Austevoll Turlag.

BØMLO TURLAG
Bømlo Turlag arrangerer ei rekkje 

ulike turar i løpet av sesongen. Her 

er lokale fellesturar, lengre dagsturar/

fjellturar og overnattingsturar.

Turgrupper: Barnas Turlag, Fami-

lietrimmen, Topptrimmen, Friskus-

gruppa, Friluftsliv for alle.

Mer informasjon på nettsida: bomlo.

dnt.no.

Følg også Bømlo Turlag og Barnas 

Turlag Bømlo på Facebook.

FJELL TURLAG
inviterer til turer og aktiviteter med 

turleder i nærmiljøet, så vel som 

lengre dagsturer og fjellturer.

Turgrupper: Barnas Turlag, DNT ung, 

Seniorgruppe, Turboklubb.

Mer informasjon på nettsiden: fjell.

dnt.no.

Følg også de ulike gruppene på 

Facebook: Fjell Turlag, Barnas Turlag 

Fjell, DNT ung Fjell, Turboklubben 

i Fjell.

FUSA TURLAG
Velkommen til Fusa turlag. Vi arran-

gerer turer for liten og stor i nærmil-

jøet. Vi vonar du blir med oss på tur. 

Populært turtilbud er turposttrimmen, 

Fusa på Kryss og Tvers. 

For meir informasjon sjå nettsida: 

fusa.dnt.no.

Følg også Fusa Turlag på Facebook.
KVAM TURLAG
Kvam turlag arrangerer turar i og utan-

for Kvam for kvemmingar og andre 

som vil bli med oss på tur. Turane 

er fyrst og fremst sundagsturar av 

varierande lengde og vanskegrad, 

og onsdagsturar ein del onsdags-

kveldar kl. 18.00. Onsdagsturane 

varar vanlegvis ca. 3 timar, men er 

òg av ulik vanskegrad.

Populær turposttrim: Kvam i kryss 

og krakje.

Meir informasjon på nettsida: kvam.

dnt.no. 

Følg også Kvam Turlag på Facebook

KVINNHERAD TURLAG
Laget arrangerer turar for alle. Me har 

turar tilpassa barnefamiliar, ungdom, 

fjellsportinteresserte og seniorar. 

Nærmiljøet gjev rikeleg høve til turar 

på sjø og land, til fots, på ski eller 

sykkel. Den storfelte Kvinnherad-

naturen gjev òg utfordringar for dei 

som ønskjer å driva med bre- og 

fjellsportaktivitetar.

Turgrupper: Barnas Turlag, DNT ung, 

DNT Fjellsport, Seniorgruppa.

Meir informasjon på nettsida: kvinn-

herad.dnt.no.

Følg også Kvinnherad Turlag på 

Facebook.

NORDHORDLAND TURLAG
Laget tilbyr søndagsturar, helgeturar, 

onsdagsturar, kurs, sommar- og vin-

terturar, padleturar og ikkje minst 

turar i regi av Barnas Turlag, Klart 

det går og DNT ung.

Meir informasjon på nettsida: nord-

hordland.dnt.no.

Følg også Barnas Turlag Nordhord-

land og Nordhordland Turlag på 

Facebook. 

ODDA/ULLENSVANG TURLAG
Turar og aktivitetar for alle. Søndags-

turar, onsdagsturar, dagsturar og over-

nattingsturar. Ved å bli med oss på tur, 

får du større utbyte av medlemskapen 

din i Bergen og Hordaland Turlag og 

Odda/Ullensvang Turlag.  

For meir informasjon se nettsida: 

odda-ullensvang.dnt.no.

Følg også Barnas Turlag Odda/Ul-

lensvang og Odda/Ullensvang Turlag 

på Facebook.

Aktiviteter i våre 16 lokallag
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 Ved Stovegolvet på Stord.



 Platou Sport AS  •  Småstrandgaten 8  •  Telefon 55 55 30 85  •  Fjøsangerveien 207  •  Telefon 55 55 30 83  •  www.platousport.com

Platou skal være bindeleddet mellom de bevisste kundene og de ansvarlige 
produsentene. Velger man produkter som varer over tid er dette noe av det 
mest virkningsfulle du som enkeltperson kan gjøre i dagens forbrukersam-
funn. Arc’teryx er en av Platous viktigste leverandør og produserer produkter 
av høy kvalitet som varer. Den canadiske produsenten regnes av mange som 
banebrytende og ledende når det gjelder utvikling av ny konfeksjonstekno-
logi, særlig innen Gore-Tex® og fl eece materialer. Kjent for plagg med avan-
sert snitt - kroppsnære men allikevel bevegelig. Mange fi kse detaljer og med 

en overlegen fi nish. Nå har vi bygget en egen Arc’teryx avdeling i butikken i 
Småstrandgaten med et bredt utvalg av produkter. Et lite utvalg her.

Byens beste utvalg
fra Arc’teryx...

Covert Hoody  1899,-

Platou skal være bindeleddet mellom de bevisste kundene og de ansvarlige 

Småstrandgaten med et bredt utvalg av produkter. Et lite utvalg her.

Proton LT  2699,-

Thorium AR Hoody  3499,-

Alpha SV  7499,-

Atom LT Hoddy  2499,-

Patera Parka  7499,-

Gothic Glove  399,-

Bird Head Toque  349,-


