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1. Tillitsvalgte og administrasjon 

1.1 Sammensetning av styrer, administrasjon, komiteer og utvalg 

 

Styret:    Hilde Grimstad (styreleder) 
Randi Børresen (nestleder) 

Pål Tengesdal  

Kjersti Bakken   
Stig Kristian Sørensen 
Arnulf Sørum 

     
    Ørnulf R. Andersen (1. vara) 
    Inger Lise Kveldro (2. vara) 
    Christine Smith Simonsen (3. vara) 

 
Valgkomité:   Geir Bye (leder) 

    Reidun Trondsen 
    Margrethe Aanesen 
         
Administrasjon:  Lin Einarsdotter Olsen – daglig leder 
    Mia Kanstad Kulseng – koordinator BT og DNT ung 
    Nina Brygfjeld (50 %) 
           
Revisor: Asgeir Rushfeldt, statsautorisert revisor  
    (Revicom) 

Regnskapsfører:  Marit Sørnes – BDO 
 
Æresmedlemmer:  Torbjørg og Odd Østgård 
    Kjell Vangdal 
    Jarle Nilsen 
    Espen Nordahl 
    Bernt Løvlid 
    Jorunn Fleten 
    Bjarne og Hanna Bockelie 
 
Senja Turlag:   Alf Brustad (leder) 
    Kirsti Lange (nestleder) 

    Svein Heitmann (sekretær) 
    Bodil Kjær Brones (kasserer)  
    Elly Kristiansen (styremedlem) 

 

    Inger Johnsen (1. vara) 

    Bente Johnsen (2. vara) 
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Barnas Turlag Senja:  Stine-Marie Henriksen 
Espen Holen 
Trine-Lise Fredriksen  
Øivind Kringstad 
Jorunn Nygaard 
Tor-Erling Nygaard 

Balsfjord og Omegn Turlag: Natalia Nemytova (leder) 

Bent Svinnung (nestleder) 

Guri Anne Ryeng-Berglund (sekretær) 

Leen Berger (kasserer) 

Ole Bakkevold (styremedlem) 

Dagfinn Landbakk (1. vara) 

Eivind Hemmingsen (2. vara) 

Irene Skoglund (3. vara)                        

Barnas Turlag Balsfjord: Tine Hafeld Stormo (leder) 

Siw-Laila Nilsen (nestleder) 

Øyvind Karlsen (sekretær) 

Bente Anita Olsen (kasserer) 

Kjell-Ove Sumstad (styremedlem) 

Cathrine Beate Edvardsen (styremedlem) 

Jeanette Ovesen Strand (styremedlem) 

Nord-Troms Turlag: Kristin Høidalen (leder) 

Beate Norgaard Simonsen 

Ruth Samuelsen  

Arve Keilen  

Trond Østvang  

Barnas Turlag Nordreisa: Matilde Persen 

Maria Sandmo 

Ingunn Hansen 

DNT ung Skjervøy: Mia Kanstad Kulseng (koordinator) 

Barnas Turlag Kåfjord:  Henriette Såstad Henriksen (kontaktperson) 

Barnas Turlag Målselv: Charlotta Rylander (leder) 

    Sigrunn Haugli (kontaktperson) 

Barnas Turlag Karlsøy: Ingebjørg Tollefsen (kontaktperson) 

    Jannicke Johansen 

    Heidi Bye 
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    Terese Karlsen  

    Pia Johansen 

    Agneta Nordby 

    Susanne Hofsøy 

Barnas Turlag Tromsø: Reidun Trondsen (leder)  

    Tine Mikkelsen 

    Fredrik Aunegård 

    Meri Isaksson 

    June Malnes 

    Marianne Larsen 

    Ane Fors 

    Frank Hansen 

DNT Ung Troms:  Mare Aas Westvik (kontaktperson) 

Torbjørn Birkenes 

Maja Tjosaas  

Vilde Fyhn 

Maiken Salamonsen 

Fjellsportgruppa:  Harald Faste Aas (leder) 

    Jan Odd Norø (styremedlem) 

    Øystein Thorvaldsen (styremedlem) 

    Anders Eide (styremedlem) 
    Anne-Jorun Pedersen (styremedlem) 
    Christoffer Jespersen (kasserer) 
     
Veterangruppa:  Bjørnar Seljehaug (leder) 

 
Merkeutvalget:  Pål Tengesdal (leder) 

 
Turutvalget:   Christine Smith Simonsen  
    Monica H. Mikalsen  
    Ingrid Berthinussen 
    Jan Børre Henriksen 
    Arnulf Sørum 
     
Hytteutvalget :  Torkjell Naterstad (leder)  

Stig Kristian Sørensen 
 Morten Olsen 

    Reidar Hofsøy 
 
Fjellvåkenredaksjonen: Lisbeth Johannessen 

Jorunn Mørkved 
Nina Cheetham     
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Naturvernutvalget:  Randi Børresen (leder fram til februar) 

    Ivar Sæther 
    Margrethe Aanesen 

Jan Thomas Schwenke (til februar) 
 Rachel Jakhelln (fra februar) 

 
Hytte- og ruteplankomité: Ivar Sæther 
    Jarle Nilsen 
    Toril Skoglund 
    Jan Thomas Schwenke 
 
Styret i FNF Troms:  Rachel Jakhelln 

1.2 Hyttetilsyn   

- Altevasshytta Åsmund Kaspersen  
Dag Bjørnflaten 
Barbro Fjellstad (deler av året) 

- Blåkollkoia   Jan Thomas Schwenke 
- Dividalshytta Nye  Grethe Lilleeng 
- Dividalshytta Gamle Geir Lorentzen og Geir Lotre 
- Dærta Nye Leif G. Morland og Per Molund 

- Dærtastua   Gudmund Sundlisæter og Rachel Jakhelln 
- Gaskas Nye   Anne Julie Klæboe og Magnar Uvsløkk 
- Gaskas Gamle Bernt Løvlid og Svanhild Dalberg  
- Golda Nye   Inger Johanne Hole og Solveig Braastad 
- Golda Gamle  Hanna R. Bockelie og Bjarne Bockelie 
- Gammelhuset Skipsfjord Anne Kristensen og Mona Martinsen  
- Gappo Nye   Jan A. Larssen 
- Gappo Gamle + hundebu Reidar Hofsøy og Kristin Hofsøy 
- Jægervasshytta Jan Børre Henriksen og Leif Lillevoll 
- Lappjord Lille  Elin Knutsen 
- Lappjord Store Torbjørn Dahl 
- Nonsbu Nina Cheetham  
 Morten Olav Olsen 
- Nedrefosshytta  Johnny Mikkelsen  

Ragnhild Rognmo  
- Rosta Gamle   Svein Hegge 

- Rosta Nye   Alf Brustad og Alfhild Brustad 
- Jubileumshytta  Sonja Lindrupsen og Arne Steinar Mikalsen 
- Ringvassbu   Valter Jensen, Tarja Forma og Ellen Ingulfsvann  
- Skarvassbu Elin Iversen Sie (deler av året) 

Ida Mari Michalsen (deler av året) 
Veronica Samuelsen (deler av året) 

- Steinbøhytta Johnny Rognmo  
- Stordalsstua Nye  Torkjell Naterstad 
- Stordalsstua Gamle  Jan Klaudiussen og Ane Klaudiussen  
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- Senjabu   Steinar Løvaas og Siw K. Solbakken Løvaas (deler av året) 

    Svein Heitmann (deler av året) 
- Trollvassbu Kjersti Bakken, Eli M. Furu, Tordis Høifødt  
- Vuomahytta   Sten Magne Andreassen og Trond Vingstad 
- Vuomastua   Vidar Pedersen 
- Vuoma hundeanneks Kaisa-Wenche Vivisdatter 
- Ventebu Dividalen  Kjell Lund  
- Varmebu Kjølen  Hytteutvalget 
- Turboleir Jægervatn Monica H. Mikalsen 
 
- Branntilsyn hytter:  Bernt Løvlid 
 
- Transportansvarlig hytter: Bernt Løvlid 
 

2. Styrets beretning 

2.1 Generelt 

Troms Turlag (TT) er medlemsorganisasjon i Den Norske Turistforening (DNT).  

TT har lokallagene Senja Turlag, Balsfjord og omegn Turlag og Nord-Troms Turlag.  TT sine 

undergrupper er Fjellsportgruppa (FSG), Barnas Turlag (BT), DNT ung og Veterangruppa. I 

tillegg til Barnas Turlag Tromsø og Målselv som sorterer under Troms Turlag, er det BT i 

Balsfjord, Nordreisa og på Senja. Nye av året er BT Kåfjord og BT Karlsøy. DNT ung Troms 

arrangerer fortsatt aktiviteter i regionen, samtidig som det nå er to lokale turgrupper; DNT 

ung Tromsø og DNT ung Skjervøy. I hovedsak er undergruppene i Tromsø i regi av og knyttet 

til TT/styret i Tromsø. Lokallagene kan etablere egne undergrupper etter ønske. Lokallagene 

bidrar til aktiviteter lokalt, medlems-rekruttering, lokalt engasjement og mulighet for 

delegering av ansvar.  

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet for 2017: 

Paragraf 1. Formål:  

Troms Turlag (TT) skal arbeide for å organisere og fremme et enkelt, aktivt, allsidig og 

naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur – og kulturgrunnlag. TT skal særlig 

fremme turvandring, og bidra til å spre kjennskap til landsdelens natur og muligheter for 

friluftsliv. Gjennom informasjonsarbeid og tur- og aktivitetsprogram skal TT søke å fremme 

friluftsliv.   

Disse formål søker laget å fremme ved å:  
 

• Organisere et allsidig fritidstilbud innen ulike typer naturaktiviteter. Tur- og 
aktivitetsopplegg omfatter tilbud til barn, ungdom og voksne. 

• Utvikle og vedlikeholde infrastruktur av hytter og stier samt sikre korrekt informasjon 
om rute- og hyttenett på turplanleggeren ut.no, DNTs digitale base.  
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• Etablere et system for å ivareta sikkerhet knyttet til hytter, stier og aktiviteter som er 
i tråd med offentlige krav og retningslinjer fra DNT sentralt. 

• Arbeide med spørsmål av betydning for rammevilkårene for friluftsliv og naturvern 
på lokalt og regionalt nivå. 

• Opprette lokallag der det er naturlig og stimulere til allsidige og differensierte 
aktiviteter innen sitt område. 

• Utdanne og sertifisere turledere og instruktører i tråd med krav og retningslinjer.  

• Samarbeide med andre organisasjoner, myndigheter og ulike forvaltningsorganer. 

• Arbeide med andre saker som årsmøtet og styret finner styrker og underbygger 
paragraf 1. Formål.   

 

Årsmøtet for 2017 ble avholdt 26. februar 2018 på Quality Hotel Saga, Tromsø, og det var 40 

personer til stede. Årsmøtet vedtok styrets årsberetning, regnskap og budsjett med de 

merknader som fremkommer av protokollen.  

 

2.2 Styrets arbeid 

Det er avholdt 10 styremøter i 2018 og behandlet 68 saker.  

Varamedlemmer innkalles til alle møter. Ved behov har det vært holdt AU-møter mellom 

styremøter for saksforberedelser eller behandling av enkeltsaker styret har bedt AU følge 

opp. AU består av styreleder, nestleder og daglig leder.  

Styrets arbeid er sammensatt:  

• Følge opp årsmøtevedtak og budsjett  

• Strategiarbeid. Handlingsplan. Driftsplanlegging.  

• Gi gode rammebetingelser for daglig drift. Arbeid med økonomi, likviditet og 

regnskap  

• HMS og sikkerhet. Følge opp arbeid i gruppene og bistå ved behov, oppdatere 

håndbok og rutiner 

• Behandle saker fra tillitsvalgte og medlemmer 

• Arbeidsgiveransvar for ansatte 

• Representasjon. Kommunikasjon med/i lokal og regional media. Deltakelse i 

samarbeidsorgan mellom lag og foreninger og regionale myndigheter, eks. 

rådgivende utvalg for nasjonalparkstyrene, FNF, Tromsø som bærekraftig reisemål, 

andre.  

• Myndighetshåndtering. Arbeidet med rammebetingelser for turlagets drift tar veldig 

mye tid, og blir stadig mer komplisert og utfordrende.  

• Styremedlemmer er også med i turutvalg, merkeutvalg, hytteutvalg, FSG og 

naturvernutvalg.  

• Planlegging og gjennomføring av medlemsmøter 

• Oppfølging og drøfting av utvalgte høringssaker 
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• Bidra i arbeidet med å skrive søknader, rammetillatelser (særlig på transport), 

prosjektplaner og annet  

• Oppfølging av saker og initiativ fra DNT og drøfting av hvilke Troms Turlag 

skal/kan/vil engasjere seg i.  

• DNT sentralt: Representasjon på styreledersamling, landsmøte, utvalgte 

fagsamlinger.  

I 2018 har det vært gjennomført et stort strategiplanarbeid i DNT. Organisasjonen har vokst 

sterkt de siste årene og det kommer stadig nye områder hvor det er ønskelig at DNT tar en 

rolle eller definerer tiltak. Det er ikke praktisk mulig for Troms Turlag å følge opp alle 

initiativer, så styret gjør prioriteringer og er selektive på hva vi tror er riktig for oss.  

Troms Turlag mottar mange henvendelser om samarbeid og representasjon. Dette setter vi 

pris på og oppfatter at laget har troverdighet på friluftsliv med bredt nedslagsfelt og tilbud til 

så å si alle brukergrupper. Vi har aktive lokallag som er flinke til å profilere aktivitet, nye 

tilbud, flere tillitsvalgte og lokalt engasjement.  

Ambisjonene for aktivitet og nye prosjekter er store, og styret har fokus på at 

administrasjonen ikke kan belastes ytterligere. Nye oppgaver må erstatte eksisterende, ikke 

komme som tillegg. Det ble ikke prioritert oppstart av eget strategiplanarbeid i Troms Turlag 

i 2018. Styret anbefaler at man i 2019 utarbeider en handlingsplan med utgangspunkt i DNTs 

vedtatte veivalgsdokument.  

Under følger utvalgte punkter fra årets arbeid: 

Se årsmeldinger fra grupper og lokallag for nærmere informasjon. 

2.2.1 Representasjon styre og administrasjon 

• Årsmøte i Balsfjord og omegn turlag: 4. februar 2018 på Storsteinnes – Stig Kristian 

Sørensen. 

• Møte med lokallag: 9. januar 2018 på Vollan – Hilde Grimstad, Pål Tengesdal, Arnulf 

Sørum og Lin E. Olsen. 

• Forsinket førjulsmøte med Statskog: 22. januar 2018 på Moen: Hilde Grimstad, Lin E. 

Olsen, Arnulf Sørum, Magnar Uvsløkk, Pål Tengesdal og Bernt Løvlid.  

• Jubileumsforestilling DNT 150 år: 19. januar i Oslo Spektrum – Hilde Grimstad, Eli 

Nordskar, Ivar Sæther, Lin Olsen og Mia Kanstad Kulseng. 

• Møte og beredskapsøvelse med NRK og DNT i forkant av Monsen: 6. juni 2018 i Oslo 

– Lin E. Olsen og Monica Mikalsen. 

• DNTs landsmøte i Oslo, 7-10. juni: Hilde Grimstad, Lin E. Olsen, Randi Børresen og Pål 

Tengesdal. Senja Turlag var representert ved Alf Brustad og Balsfjord og omegn 

Turlag ved Natalia Nemytova. 

• Møte med Audny Anke, UiT vedr. FTU; Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede: 

20. juni 2018 på turlagskontoret – Lin E. Olsen og Kjersti Bakken. 

• Møte med NRK v/Nina Einem vedr. programinnhold Monsen på tur: Turlagskontoret 

9. juli og NRK-huset 25. juli – Lin E. Olsen 
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• Møte med Statskog Kåre Rasmussen og Anne Larsen om bruer, stier og merking: 31. 

august 2018 på TT-kontoret - Arnulf Sørum, Reidar Skarshaug og Pål Tengesdal.  

• Veterangruppas 20 års jubileumsfeiring: 11. september 2018 på Helsesportshuset i 

Tromsdalen – Lin E. Olsen, Nina Brygfjeld og Mia Kanstad Kulseng.  

• Møte med Audny Anke, UiT m.fl. vedr. FTU; Friluftsliv tilrettelagt for 

utviklingshemmede: 5. oktober 2018 på turlagskontoret – Mia Kanstad Kulseng. 

• Rådgivende utvalg for Øvre Dividal nasjonalpark og landskapsvernområde:  

30. oktober 2018 på Moen i Målselv – Lin Olsen og Arnulf Sørum 

• Byggekomité/prosjektgruppe for nye Vuoma, Jan Thomas Schwenke, Hilde Grimstad, 

Sten Magne Andreassen og Trond Pedersen. Hermund Berntsen som ansvarlig søker. 

• Møter i prosjektgruppa for Lakselvdalen, møter gjennom 2018: Turlagskontoret samt 

befaring Lakselvdalen – Arne Wilhelm Theodorsen, Randi Børresen, Lin E. Olsen, Jan 

Odd Norø, Natalia Nemytova og Eivind Hemmingsen.  

• Åpning av historisk vandrerute i Reisadalen: Nordreisa 15. september – Randi 

Børresen. 

• Ledersamling for styreledere og daglige ledere: 27-28/29. oktober i Arendal - Hilde 

Grimstad og Lin E. Olsen. 

• Nordnorsk regionmøte, Saltfjellet hotell: 21-23.september: Hilde Grimstad, Lin E. 

Olsen, Arnulf Sørum og Alf Brustad. 

• Førjulsmøte med Statskog med Lars Frihetsli og Anne Larsen fra Statskog, samt Kjetil 

Letto fra Fjelltjenesten: 5. november på turlagskontoret – Hilde Grimstad, Arnulf 

Sørum, Pål Tengesdal og Lin E. Olsen.  

• Seminar om besøksforvaltning: 21. november på UIT – Lin E. Olsen og Mia Kanstad 

Kulseng.  

• Friluftslivsamling i regi av friluftsrådene og FNF: 22. november i Tromsø – Lin E. Olsen 

og Mia Kanstad Kulseng. 

• Evaluering av Monsen på tur: 28. november 2018 i Oslo/Nydalshytta – Lin E. Olsen, 

Arnulf Sørum, Monica Mikalsen og Svanhild Dalberg.  

• Møte med lokallag: 8. desember 2018 på Vollan – Hilde Grimstad, Pål Tengesdal, 

Randi Børresen og Lin E. Olsen. 

• Møte med redaktør Pål Jakobsen, Rolf Hansen, Nils Chr. Fareth, Hege Nilsen og Arne 

Wilhelm Theodorsen om markedsføring av ny vinterturbok: 13. november i Fagtrykk 

Idés lokaler på Sør-Tromsøya i Tromsø - Arnulf Sørum og Lin E. Olsen 

• Lansering av «Vinterturboka – minst 101 fine turer i og rundt Tromsø»: 28. november 

2018 på Biblioteket i Tromsø – Randi Børresen fra TT-styret, Nina Brygfjeld fra 

kontoret, pluss Lene Bækkevold og Anna Bjørn fra DNT ung. 

• Møte med Audun Hetland fra CARE-senteret 17. desember på Tulagskontoret, vedr. 

medlemsmøte om forebygging av skred! Lin Einarsdotter Olsen, Arne-Wilhelm 

Theodorsen, Randi Børresen. 

2.2.2 Monsen på tur 

I anledning DNTs 150-årsjubileum i 2018 laget NRK og DNT i samarbeid en sakte-TV 

produksjon fra fire fjellområder i Norge. Indre Troms ble trukket ut som et av områdene, og 
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Lars Monsen ble filmet minutt for minutt i totalt 20 dager, hvorav 5 dager i Troms. Ruta som 

ble valgt ut startet i Rostadalen, via Rostahytta til teltcamp i Isdalen første natta. Dag to gikk 

til Gappohytta, dag tre til Goldahytta og dag fire gikk til Treriksrøysa, med base på 

Goldahytta. Dag fem og avslutningen av hele eventyret gikk fra Goldahytta og ned til 

Skibotndalen. Hver kveld var det «Sommeråpent»-sendinger fra fjellet eller fra en base i 

området. Monsen ble fulgt av hundrevis av turglade mennesker til fots, og av flere tusen via 

TV-skjermen. I Troms var det ca. 80 frivillige som bidro til at satsingen ble en suksess, og 

mange av disse hadde ikke hatt noe med TT eller DNT å gjøre tidligere. Daglig leder Lin Olsen 

var lokal prosjektleder for arbeidsgruppa som besto av styremedlemmene Arnulf Sørum og 

Pål Tengesdal, tilsyn Svanhild Dalberg og turleder Monica Mikalsen. Etappen i Troms krevde 

mye forberedelser, pga utfordrende infrastruktur, terreng og vanskelig transport. Det var 

også utfordrende mht oppbevaring av proviant og utstyr på hyttene. En del proviant og 

utstyr ble faktisk båret inn til Goldahytta, mens forsyninger til Gappohytta ble sendt med 

hhv. vintertransport og hesteskyss.   

DNT dekket utgiftene TT hadde med produksjonen, og bidro med litt lønnsmidler. På 

ledersamlingen i Arendal i oktober, fikk TT, sammen med de tre andre turlagene som var 

involvert i produksjonen, overrekt «Pris for årets frivilligmobilisering for ekstraordinær 

innsats i å rekruttere frivillige til sommerens største mediebegivenhet: Monsen – minutt for 

minutt». Vi synes prisen var vel fortjent. TT fikk veldig gode tilbakemeldinger på sendingene, 

og håper og tror at dette har gitt god reklame for hyttenettet og TTs tilbud.  

Sendingen fra vårt område er fortsatt tilgjengelig på nett-TV. 

2.2.3 Medlemsmøter 2018 

Det har ikke vært arrangert medlemsmøter i 2018. 
 

2.2.4 Nordnorsk samarbeid    

Nordnorsk regionmøte ble arrangert på Saltfjellet hotell, 21-23.september. Hilde Grimstad, 

Lin E. Olsen, Arnulf Sørum og Alf Brustad deltok fra TT. DNT sentralt var representert ved 

Heidi Præsttun Grindstad, ny leder for medlemsavdelingen, og Tor Kåpvik, DNTs nye 

økonomisjef. Den 21. september deltok daglig leder på kurs i medlemssystemet Focus, pga 

ny versjon som ble lansert høsten 2018. Alle som skal registrere nye medlemmer/betalinger 

og ta ut rapporter må ha dette kurset. I hht. nye GDPR-regler er det ikke lenger tillatt å 

sende medlemslister per epost.  

 

Regionmøtet startet med utveksling av gode ideer og erfaringer fra de ulike turlagene. Hilde 

Grimstad holdt innlegg om myndighetshåndtering, og delte erfaringer fra TT. Videre var det 

innlegg om Friluftslivets naturgrunnlag, GDPR – det nye personverndirektivet, informasjon 

og demonstrasjon av hyttebooking som er innført i flere foreninger lenger sør, samt innlegg 

om forebygging og håndtering av kritikkverdige forhold, sett i lys av #metoo-kampanjen. 

Møtet ble avsluttet med en gjennomgang av hovedpunktene i DNTs Veivalgsdokument, med 

fokus på hva som er viktig for oss i vår region.  
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Årets regionsamling for DNT ung nord ble arrangert i Tromsø, og selvfølgelig var DNT ung 

Troms representert. Basert på fjorårets erfaringer, videreførte DNT ung Harstad og Troms 

samarbeidet om sommerturlederkurs for ungdom. DNT ung Bodø, Harstad, Brønnøy og 

Troms samarbeidet om Grønn Basecamp og hadde også med turledere sørfra.  

To turledere fra DNT ung Troms deltok på turledersamling i Romsdalen 1-4. februar 2018, og 

Landsstyret til DNT ung gjennomførte tur og styremøte på Trollvassbu 9-11. februar 2018. 

2.2.5 Bygging, drift og vedlikehold hytter 

Det frivillige arbeidet er kjernen i TTs arbeid. Hytteutvalget, tilsynene og dugnadsfolk gjør en 

stor jobb. For å holde en akseptabel standard på hyttene må fokus på vedlikehold 

opprettholdes. Flere hytter bærer preg av høy alder og lang tids bruk. 

Generelt ser vi at utfordringen med transport av gass, ved og annen varetransport blir 

større. Noen hyttetun ligger slik til at transport med snøscooter er vanskelig pga. terreng, 

lange avstander eller skredfare. I Tromsø har vi ett hyttetun der grunneierproblematikk 

skaper spesielt store problemer. Transport med helikopter er svært kostbart. Vi erfarer også 

at forvaltningen/myndighetene ser ut til å foretrekke helikoptertransport fremfor scooter i 

nasjonalparker. Arbeidet med å finne gode og langsiktige løsninger fortsetter i samarbeid 

med tillitsvalgte. Å ta ut skog til brensel rundt enkelte hyttetun kan være en løsning noen 

steder hvis vi kan oppnå bedre avtaler med Statskog. 

Se utfyllende informasjon i årsmeldingen fra Hytteutvalget.  

2.2.5.1 Vuomastua og Vuoma hundeanneks åpnet april 2018 

Den eldste hytta på Vuoma ble revet i oktober 2018. Dugnad ble annonsert på nett og det 

meldte seg flere enn vi hadde behov for. Særlig gledelig var det at nye medlemmer som ikke 

tidligere har deltatt på store dugnader, deltok. Tilsammen var det 9 personer som 

gjennomførte arbeidet på 5 dager. Alt rivingsmateriell ble fraktet ned og sendt til deponi. 

Tomta ryddes til våren/sommeren 2019. Ubehandlet trevirke er stablet opp og sages til 

brensel. Byggeprosjektet på Vuoma er nå ferdig og ble gjennomført innenfor budsjett. 

2.2.5.2 Rosta uthus/hundeanneks åpnet august 2018 

Siste uka i august ble Troms Turlags nyeste byggverk åpnet, ett år etter byggestart. På tunet i 

Rostadalen står nå ikke bare nye og gamle Rosta samt Jubileumshytta; nå finner du også et 

nytt, funksjonelt uthus med eget hundeanneks. 27 personer har bidratt til dugnadshjelp for 

ferdigstillelse av Rosta uthus-hundeanneks. Tilsammen har det i 2017-2018 gått med 1350 

timer frivillig arbeid. I tillegg kommer planlegging, innkjøp, tegninger, søknader etc. 

Tilsynene på Jubileumshytta har stått på mer enn forventet – de har bidratt som 

arbeidsledere, materialforvalter, snekker, planlegger, dugnadsansvarlig, kokk og ikke minst 

har de holdt det sosiale på topp. Det har vært underholdning med sang og gitar fra snekker 
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som var trubadur på kveldstid, og mange gode historier ble fortalt. Det ble også servert lokal 

ørret med kortreiste desserter som blåbær og multer.  

Tilsyn på hundeannekset, Karoline Østgård Olsen, fikk æren av å klippe over den røde snora 

og erklære hunde-annekset for åpnet: Ei lys, flott bu som er både romslig og trivelig. Stig 

Kristian Sørensen var prosjektleder.  

2.2.5.3 Lakselvdalen 

Styret har nedsatt ei arbeidsgruppe som arbeider med å lage en «masterplan» for hvordan 

tomta vi arvet av Kari Wilhelmsen skal brukes. Dette utvalget har hatt flere møter internt, 

vært på befaring, hatt møter med Balsfjord kommune, snakka med grunneieren i området og 

hatt samtaler med teknisk ekspertise på bygg og plan/regulering. Masterplanen må så 

behandles av styret som vedtar videre framdrift.  Utvalget har som målsetning at i løpet av 

våren/forsommeren 2019 skal ei skisse være klar. Noen ganger kan man kanskje synes at 

arbeidet går sakte framover, men siden dette blir et noe annerledes konsept enn ei vanlig 

turlagshytte på fjellet, er det viktig at arbeidet gjøres grundig og at ideer får modnes. 

2.2.5.4 Ryøya  

På forrige Årsmøte ble det varslet årsmøtesak om Ryøya. Arbeidet med Ryøya er avsluttet 

fra turlagets del fordi Universitetet i Tromsø ikke godtok pristilbudet fra interessentgruppa. 

Avtale er ikke inngått, men det er dialog med Tromsø Arbeiderforening om at Troms Turlag 

kan etablere et aktivitetstilbud på en annen eiendom i nærheten. Dette arbeidet fortsetter i 

2019. 

2.2.5.5 Hytteverter 

Forsøket med hytteverter ble videreført i 2018. Hyttevertene skal orientere nyankomne 

gjester om systemet på hyttene, spesielt bruk av protokoll og betalingsmuligheter. 

Tilbakemeldingene er gode både fra hytteverter og de som møter på dem, men 

oppslutningen om ordningen var lavere denne sommeren.  

2.2.5.6 DNT-nøkkelen 

Det mottas stadig tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer som lar seg provosere 

over at det tillitsbaserte systemet for oppgjør av hyttebruk misbrukes. I DNT-sammenheng 

har saken blitt lagt merke til. Det er tydelig at flere enn Troms opplever problemet. 

2.2.5.7 Solcelleanlegg på hyttene 

Nå er det ikke bare levende stearinlys som lyser opp vinduene til gamle Gappo og 

Trollvassbu, men fast belysning fra solcelleanlegg. 

Troms Turlag har vedtatt å montere solcelleanlegg på to testhytter. Hytteutvalget valgte 

Trollvassbu da den ligger nært byen, og gamle Gappo med tanke på høyere beliggenhet. På 

gamle Gappo ble anlegget montert høsten 2018, og på Trollvassbu blir det montert i uke 4-5 
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i 2019. Bryterne har tidsstyring og det er montert styretavle for hele systemet. Arbeidet ble 

gjort på to dager av en elektriker, en hobbyelektriker, to håndlangere og to kokker. 

Prosjektleder var Morten Olav Olsen. 

2.2.6 Ferskingkurs 

Turlaget har videreført initiativet «Ut på tur, aldri sur» med formål å gi flyktninger og 

innvandrere basiskunnskaper om natur og friluftsliv. I samarbeid med Voksenopplæringa har 

styremedlem/tilsyn Kjersti Bakken og sommerturleder Anders Lund Eide i vårsemesteret gitt 

ukentlig undervisning og noe turerfaring til 20 elever. En av deltakerne på forrige års kurs 

fulgte Lars Monsen i Indre Troms på jubileumsturen (se omtale i Fjellvåken nr. 3/2018). 

2.2.7 Bålturgruppa 

Ei ny turgruppe ble dannet etter initiativ fra turleder Helene Lockertsen. Gruppa er for de 

som har lyst på korte turer i sakte tempo, og hyggelig samvær med andre voksne ute i 

naturen. Turene avsluttes rundt bålet. Gruppa er også for de som er nye i Norge og kanskje 

ikke så vant til å gå på tur, og er en fin møteplass. Turene har vært annonsert på TTs 

nettsider.  

2.2.8 Vinterturboka 

Samarbeidsavtale mellom Fagtrykk Idé, Pål Jakobsen og TT om ny vinterturbok for Tromsø 

og omegn ble inngått i 2016. Arbeidet med boka ble ferdigstilt høsten 2018, og 

«Vinterturboka – minst 101 fine turer i og rundt Tromsø» ble utgitt 28. november, og TT sto 

som utgiver. Boka ble lansert på biblioteket i Tromsø, godt representert og presentert av TT.   

2.2.9 Åpning historisk vandrerute Reisadalen 

I flere tusen år har mennesker beveget seg gjennom landskapet i øvre Reisadalen, både til 

fots og i elva. Ferdsel og bruk av landskapet har etterlatt seg synlige og usynlige spor i 

landskapet i form av stedsnavn, kulturminner og historier.  

15.september 2018 ble den 10.Historiske vandrerute i Norge åpnet og går gjennom Reisa 

nasjonalpark.  Ruta er 60 km lang og strekker seg fra Saraelv til Reisavann. 

Markeringen av åpningen den 15.september startet med fottur fra Ovii Rashiin og tur/retur 

til Siemma, hvor det var anledning å lære mer om bergmalerier og tjærebrenning.  

På Ovii Rashiin var det taler av blant annet riksantikvar Marit Huuse og tidligere 

generalsekretær i DNT, Nils Øveraas, før ruta ble erklært åpnet av fylkesråd leder Willy 

Ørnebakk. Det ble servert nydelig bidos, kaffe og kake og prosjektleder Lise Brekmoe fikk 

velfortjente blomster. Dagen ble avsluttet med musikk og sang av Landsbymusikerne.  

En stor takk til Nord-Troms turlag for et veldig flott arrangement. Se mer info på ut.no. 
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2.2.10 Andre saker 

Styret har hatt mange saker som er behandlet i tillegg til de større som er omtalt særskilt: 

• TT vil innføre hyttebooking på tre av TTs hytter i 2019. Aktuelle hytter er slike som 

ikke ligger på et løypenett: Gammelhuset i Skipsfjorden, Ringvassbu og Senjabu. DNT 

jobber med oppstart av hyttebookingprosjektet til nye foreninger. 

• Det årlige fellesmøtet med lokallagene ble gjennomført 8. desember på Vollan 

Gjestestue. Representanter fra styre og administrasjon i Troms Turlag deltok, og 

Senja Turlag og Balsfjord og omegn turlag var også representert.  

2.2.11 Avsluttende kommentarer 

Driften av TT går godt takket være stor innsats fra ansatte og tillitsvalgte. Den løpende drift, 

kontroll med økonomi/utgifter og inntekter, rullering og gjennomføring av vedlikeholds-

planen, merking og klopping, kontakt med tilsynene, rekruttering av tilsyn, årets to 

turprogram og alt rundt disse oppgavene, krever mye av mange: Tillitsvalgte, 

administrasjonen, tilsynene og mange andre.  

2.3 Informasjon/markedsføring/kommunikasjon 

2.3.1 Nettsider (troms.dnt.no og ut.no) 

TT med alle lokallag og turgrupper er presentert på nettsider som følger DNT sin standard. 

Visninger av TT sine nettsider endte på 223.722 sidevisninger, ni prosent vekst fra fjoråret.  

Antall besøk har økt med vel 11 prosent fra 63.690 til 70.697. Antall unike brukere er også 

økt med 11 prosent til 36.722. Knapt over 20 prosent av disse brukerne er «faste 

besøkende» som flere ganger vender tilbake til nettsidene. Dette viser at mange nye søker 

informasjon på våre hjemmesider. 

Nettsidene inneholder "viktig og offisiell informasjon" og viser til sosiale medier for 

turrapporter, stemningsrapporter, bilder og liknende. Fra hjemmesidene lenkes det opp til 

de ulike lokallagene og turgruppene sine Facebook-grupper og -sider, som alle oppdateres 

jevnlig med nyheter og bidrag fra både administrasjon, frivillige og deltakere.  

Alt innhold relatert og lenket til TT på ut.no må gjennomgås og kvalitetssikres i forbindelse 

med lansering av nye ut.no. I tillegg trenger nettsidene en gjennomgang, samt utfyllende og 

oppdatert informasjon på engelsk. Dette er et omfattende arbeid som bør prioriteres i 2019 

2.3.2 Sosiale medier 

TT (3467 (+513)), DNT ung Troms (806 (+159), Balsfjord og Omegn Turlag (602 (+49)) og 

Nord-Troms Turlag (912 (+106)) har egne Facebook-sider, hvor såkalte administratorer 

publiserer innlegg. (Medlemstall/følgere i parentes, (endring sist år i kursiv).) I tillegg 
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kommer åpne og svært aktive Facebook-grupper for Senja Turlag (514 (+88)), TT (4171 

(+399)), BT Tromsø (1783 (+166)), BT Senja (500 (+46)), BT Balsfjord (310 (+28)), BT Målselv 

(375 (+12)), BT Nordreisa (258 (+85)), BT Karlsøy (65 ny), BT Kåfjord (30 ny), DNT ung 

Skjervøy – medlemsgruppe (42 ny), DNT ung Skjervøy – åpen info-gruppe (126 ny) og FSG 

(2119 (+233)). I tillegg til den generelle åpne FB-sida til FSG har FSG også en lukka gruppe 

kalt FSG Tromsø instruktørkorps skred (35). Også BT Målselv (20), BT Nordreisa (21), BT 

Karlsøy (8) og DNT ung Troms (33) har lukkede grupper hvor turledere kommuniserer. Det er 

også ei felles gruppe for turledere i Barnas Turlag i Troms Turlag (44). 

I tillegg til å være en fin plass for kommunikasjon, er Facebook en god arena for 

markedsføring. Forhåndsinfo om arrangementer når langt ut, men fortsatt har TT et stort 

uutnyttet potensiale på Facebook. Promotering av innlegg mot utvalgte målgrupper er 

effektivt og koster en brøkdel av avisannonser.  Innlegg og aktiviteter som er gode og 

treffende likes, deles og spres av seg selv, viralt og gratis. Aberet med sosiale medier er at 

det er tidkrevende å lage fengende innlegg og å følge opp, og dette blir nedprioritert til 

fordel for andre mer presserende og viktige arbeidsoppgaver i administrasjonen.  Vi må være 

oppmerksomme på at det kan oppfattes negativt dersom nettsider eller sosiale medier ikke 

er oppdaterte. 

Flotte bilder på Instagram fra TT og DNT ung Troms viser mulighetene som også ligger i dette 

sosiale mediet. Instagram-bildene merket med #tromsturlag vises nederst på hjemmesiden 

til TT. Alle medlemmer oppfordres til å aktivt følge Troms Turlag på sosiale medier og å være 

med og spre innlegg og informasjon. 

2.3.3 Sherpa 

Verktøyet for publisering på nettsidene heter Sherpa, og har også en del for publisering og 

organisering av turer. Turbeskrivelser, påmelding, nettbetaling og risikovurdering for turene 

organiseres enkelt her. Kun å levere turrapport mangler i Sherpa, og dette er etterspurt hos 

DNTs teknologi og utviklings-avdeling. Når alle turledere bruker Sherpa-verktøyet, sparer det 

både administrasjon og frivillige for mye arbeid. 

2.3.4 Markedsføring 

Klær og produkter med DNT-logo er bevisstgjørende og identitetsbyggende. Røde T-er på 

luer, jakker, premier, vester, beach-flagg, telt og bilder gjør TT godt synlig både på turer, 

samarbeidsarrangementer, i avisoppslag og bilder på sosiale medier. Turledere har vært 

flinke til å sende inn bilder til avisene fra turer og aktiviteter som de har hatt, det har blitt 

flotte oppslag på Kort sagt og Folk-sidene i Nordlys og iTromsø. BT Tromsø har investert i 

premie-t-skjorter for 5 turer med Turbo med logo på. I anledning 150 årsjubileet i 2018, ble 

Turbosangen skrevet av June Malnes i Barnas Turlag Tromsø gitt i gave til DNT fra hele TT. 

Musikkvideoen ble lansert på utekinoen til Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar og 

DNT har fått laget en egen dans til sangen. 
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2.3.5 Fjellvåken 

TTs medlemsblad Fjellvåken fortsetter å informere og underholde våre medlemmer- Se 

vedlegg 10. 

2.4 Organisasjonsutvikling 

Ved avslutningen av medlemsåret 2018 talte TT 5691 medlemmer, en svak vekst på 83 

personer. Medlemsveksten har de siste årene falt fra 11 prosent og rekordvekst (2016), via 

6,7 prosent (2017) og er nå på 1,5 prosent.  

Vi ser at aktiviteter og hytter fortsatt er gode trekkplastre, og tror det som har gjort årets 

vekst lavere enn tidligere er det faktum at DNT i år ikke sendte ut faktura for 

medlemskontingent på papir. Nasjonal statistikk viser at alle medlemsforeninger opplevde 

nedgang i medlemstall i første halvdel av 2018, men det tok seg generelt opp i løpet av 

høsten. 

Med innføring av familiemedlemskap i 2017 endret kategoriene seg. Flere hovedmedlemmer 

er blitt hovedmedlem, familie, og også flere barn, ungdom og skoleungdom er i kategorien 

familie, husstand.  

      2015   2016   2017  2018 
Hovedmedlem   2476  2 595  2 374  2 335 
Familie, hovedmedlem         278     306 
Ungdom  (19-26 år)     272     394     324     353 
Honnør  (67år ->)     409     450     493     525 
Barn   (0-12 år)     501     685     450     419 
Skole  (13-18 år)     213     264     134     118 
Husstand       814     827     654     650 
Familie, husstand          859     942 
Livsvarig         40       40       42       43  
Totalt     4 725  5 225   5 608  5 691 
 

2.4.1. Rekruttering 
 
2.4.1.1 Barnas Turlag 
Nesten 800 medlemmer i BT er mer enn ei dobling siden 2014. Medlemmer opptil 12 år 
utgjør nesten 14 prosent av TT sin medlemsmasse. Dog har Barnas Turlag for første gang 
hatt en nedgang i antall medlemmer. Man kan spørre om mdlemsveksten har nådd en 
grense, i og med at veksten var 36 prosent fra 2015 til 2016, for deretter å gå ned til 19 
prosent fra 2016 til 2017. En annen hypotese er at nedgangen er et direkte resultat av DNTs 
endringer i kontingentutsending. Barnemedlemmer får ikke medlemsblad i posten, og slik 
sett få påminnelser om at medlemskapet er gyldig eller ikke.  
 
De fleste Barnas Turlagene har både åpne arrangementer for alle og enhver, og enkelte 
aktiviteter som er forbeholdt medlemmer. For turer med Barnas Turlag er det ungenes 
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medlemskap som er avgjørende, ikke foreldrenes. Ved bruk av påmeldinger via nettsidene, 
får deltakerne direkte melding om gyldig medlemskap eller ikke. 
 
 

Tilhørighet i 
lokallag 

TT (BT 
Målselv, 
Tromsø, 
Karlsøy 

Senja 
(BT 
Senja) 

Nord-Troms 
(BT Nordreisa, 
Kåfjord  

Balsfjord 
og omegn 
(BT 
Balsfjord) 

Totalt i BT i 
medl.forening TT 

Medl. <12 år 
2018 

667 33 36 54 790 

 

Medl. <12 år 
2017 

692 41 28 53 814 

Medl. <12 år 
2014 

307 3 1 10 321 

Endring  
(fjoråret) 

-3,6 % 
(18,6 %) 

-19,5 % 
(20,5 %) 

+28,6 % 
(211 %) 

-1,9 % 
(-10 %) 

-2,9% 
(18,8 %) 

 

2.4.1.2. Ungdom  

Veksten av medlemmer mellom 13 og 26 år er noe lavere enn året før. 93 flere medlemmer 

utgjør en vekst på 14 prosent, mot fjorårets vekst på 18 prosent og 102 medlemmer. Disse 

fordeler seg i kategoriene skolemedlemmer (13-18 år) og ungdomsmedlemmer (19-26 år), 

og de over 18 år kan både være medlemmer av DNT ung og FSG. Totalt 811 

ungdomsmedlemmer utgjør vel 14 prosent av alle medlemmer i Troms Turlag. 

Tilhørighet i 
lokallag 

Troms 
Turlag 

Senja 
Turlag 

Nord-
Troms 
Turlag 

Balsfjord 
og omegn 
Turlag 

Totalt medlemstall i 
DNT ung Troms, i 
medl.foreningen TT 

Medl. 13-26 
år 2018 

727 30 15 39 811 

Medl. 13-26 
år 2017 

672 26 10 43 751 

Medl. 13-26 
år 2015 

506 14 5 31 556 

Endring 
(fjoråret) 

8,2 % 
(15 %) 

5,4 % 
(53 %) 

50 % 
(0 %) 

-9,3 % 
(-4,5 %) 

14 % 
(18 %) 
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2.5 Administrasjon 

Lin Einarsdotter Olsen er daglig leder i 100 % stilling og Mia Kanstad Kulseng har 100 % 

stilling med barne- og ungdomsaktiviteter som hovedfokus. Nina Brygfjeld er ansatt i en 50% 

stilling, med hovedansvar for telefon og kunder i åpningstidene, samt henvendelser på e-

post, oppfølging av skoleklasser, hyttestatistikk og -inntekter.  

Daglig leder har det daglige ansvaret for kontorets og lagets drift, samt medlemskontakt. 

Mye kapasitet går også med til møter, representasjon og dokumentasjon i form av rapporter 

til blant annet DNT. Kontoret drives godt, og det er et kontinuerlig fokus på å begrense 

mengden overtidsjobbing på de ansatte. Administrajonen utfordres fortsatt av at nye 

arbeidsoppgaver stadig legges til, uten at gamle forsvinner. 

Det er gode rutiner og fungerende opplegg for økonomiforvaltningen og generelt sett den 

kontortekniske og administrative siden av driften til TT. Administrasjonen jobber stadig med 

å digitalisere dokumenter og å bygge opp et godt dokumentarkiv. Styret utfører også 

administrativt arbeid som dugnad.  Det tas inn litt kart, bøker, klær og turutstyr som selges 

til medlemmene med gode rabatter, men lokalene begrenser butikkvirksomheten.  

 

2.6 HMS og økonomi  

Driftsregnskapet for 2018 er oppgjort med et overskudd på kroner 38 537. Etter dette utgjør 

lagets egenkapital kroner 6 174 064. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 

Overføringer til lokallag og FSG i 2018: 

Balsfjord og Omegn Turlag: kr. 14 250 

Nord-Troms Turlag:  kr. 10 450 

Senja Turlag:   kr. 15 700 

Sum:     kr. 40 400 

FSG:     kr. 15 000 (FSG inngår i TTs totale årsregnskap) 

Brannleder Bernt Løvlid gjennomfører branntilsyn på hver hytte annethvert år. I Målselv 

kommune krever brannsjefen branntilsyn hvert år, som gjelder og følges for Vuoma-, 

Dividals- og Dærtahyttene. TT har et godt system for brannforebygging på hyttene takket 

være Løvlids systematiske gjennomgang og utbedring av feil. Både ildsted, pipe, 

brannslukkere, brannmeldere, gassapparater og slanger gjennomgås systematisk. Det er info 

om sikker bruk av ovn og gassapparat på hyttene. 

Kontoret kildesorterer søppel. Når det gjelder hyttene tar besøkende, tilsyn og Fjelltjenesten 

med søppel derfra. Det er dessverre et vedvarende problem at søppel etterlates på hyttene. 

I Sør-Norge er det søppeldeponi på mange ubetjente og selvbetjente hytter, et system 

Troms Turlag ser som uaktuelt å etablere. 
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HMS-håndbok for Troms Turlag som ble ferdigstilt høsten 2017, er et «levende dokument» 

som hele tiden vil bli revidert og tilpasset driften i turlaget.  

Det har ikke vært skader eller ulykker på kontoret. TT har gode kontorlokaler i 2. etasje i 

Kirkegata 2, men kunne trengt større plass for å skille mellom kundemottak, butikk og 

kontor. Turlaget deler møterom, toaletter og kjøkkenfasiliteter med tre andre leietakere i 

etasjen. Det felles møterommet brukes hyppig av flere grupper og komiteer, både styret, BT, 

DNT ung, FSG, veterangruppa, merkeutvalget, turkomiteen, hytteutvalget og valgkomiteen 

har møter og kurs der. Veterangruppa har hatt sine månedlige medlemsmøter der, men har 

nå «vokst ut av» rommet pga en gledelig medlemsvekst. De vil fra 2019 ha sine 

medlemsmøter på BUL-huset. Vi vurderer også møterommet for kommende medlemsmøter. 

I tillegg leier TT et lagerrom til utstyr og arkivmateriale. Lageret ligger i kjelleren i 

nabobygget, Kirkegata 1, etter at vi mistet lageret i samme bygg som vi har kontor. 

Beklageligvis er vår nåværende lagerkontrakt sagt opp fra 1. februar 2019, så TT vil trenge 

nye lagerlokaler. Hele 1. etasje og kjelleren ble leid ut til en ny turistbutikk etter at 

turistinformasjonen flyttet over i det nye havnebygget. Turistbutikken er overdrevet merket 

på alle sider av bygget, og medfører stadig forstyrrelser i form av villfarne turister som går 

inn feil dør.  

2.6.1 Risikovurdering 

Risikovurdering er obligatorisk for alle fellesturer, samlinger og kurs. I tillegg har vi 

utarbeidet et HMS-regelverk, samt eget risikovurderingssystem for dugnader på hytter og 

med merking. Alle er pliktige å følge TT sine sikkerhetsrutiner ved å følge regler og 

risikovurderinger. Uhell unngås ikke nødvendigvis ved at vi fyller ut skjema der vi vurderer 

risiko, men det bevisstgjør de som er ansvarlige for aktiviteten om at slik risiko finnes, hva 

den består i og hvordan man kan møte risikoen for å begrense den til et akseptabelt nivå. 

I tillegg til to satellittelefoner som er tilgjengelige for turledere og dugnadsfolk, har vi nå tre 

InReach-satellittmeldingssendere med nød-knapp. Disse oppfordres turledere til å ta med på 

turer i områder med dårlig mobildekning, så kommunikasjonen er sikret i tilfelle uhell. 

2.6.2 Uhell ved aktiviteter i regi av Troms Turlag  

Det er ikke meldt inn uønskede hendelser på aktiviteter i regi av Troms Turlag i 2018. 

2.7 Troms Turlag takker 

Hele TT sin kjerneaktivitet er basert på frivillighet. Frivilligheten gjør TT til en sterk, men også 

sårbar organisasjon.  

Frivilligheten er en kjerneverdi for TT og helt avgjørende for at vi kan tilby så bredt 

aktivitetstilbud til medlemmer, brukere og gjester. 
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Vi er et stort lag og det gir både utfordringer og muligheter. Vi er spredt over et stort 

geografisk område og må arbeide for å få tillitsvalgte og aktiviteter nært der folk bor, og der 

hyttene og løypenettet er. Summen av kompetanse er stor i medlemsmassen. Vi må har 

mange ressurser vi kan trekke mer veksler på, på dugnader og arbeidsoppgaver vi trenger 

bistand til. Rekruttering av nye frivillige bidrar til å styrke laget. Oppfordringen kan kanskje 

fortsatt være så enkel som at veteraner i alle aldre får med seg nye krefter? 

Erfaringsoverføring er viktig både på turer, dugnader, bruk og drift. På hyttene har vi behov 

for at turlagsmedlemmer faktisk føler at dette er «litt mitt» og på den måten kan bidra til at 

hyttene ser fine ut etter bruk og at besøkende betaler for seg. Det tror vi er viktig for å 

rekruttere enda flere, utvide tilbudet og få flere deltakere med på turer og arrangement. 

Følg med oss på turen videre! 

 

Vi har en lang rekke samarbeidspartnere og hjelpere som fortjener en ekstra takk, blant 

annet: Fjelltjenesten, 339-skvadronen, utenlandske forsvarsavdelinger på øvelse i Troms, 

DNT Oslo & Omegn, Halti Nasjonalparksenter,  Avinor Tromsø, Biltrend, Bilskadesenteret 

Tromsø, Multiconsult Tromsø, Tromsø City to Summit, Friluftsbutikken, Tromsø Ski & Sykkel, 

Andresen Våpenforretning, Exolo, Sport 1 Sjøvegan, Bardu Sport, Tromsø Outdoor, Svartfoss 

Adventure, Neumann Bygg, Byggmakker, Bergans, Devold, Tromsø Kommune, Tromsø 

Astronomiforening, Tromsø Fengsel, Tromsø Røde Kors, Redd Barna Tromsø, TURBO – gratis 

utlån av turutstyr til Tromsøs befolkning, Ramirent, Tromsø Idrettsråd, Ishavskysten 

Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd, Midt-Troms Friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv, 

Norsk Friluftsliv, Kystens Hus, Driv, Hamna Klatreklubb, Varsom.no, Tromsø Havpadleklubb, 

TSI Kajakkpolo, Drytech, Matsentralen, Asko Nord, Sommarøy Arctic Hotell, Rema 1000 

Kvaløya, Eide Handel, Kaffebønna, Brensholmen og Sommarøy Utviklingslag, samt 

brannsjefen i de kommuner vi drifter hytter. Takk til all som har gitt Troms Turlag 

økonomiske tilskudd og gode rabatter på innkjøp i 2018. 
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3. Vedleggsliste 

Vedlegg 1: Besøksstatistikk hytter 2018 

Vedlegg 2: Årsregnskap med noter 2018 

Vedlegg 3:  Årsrapport Turutvalget 2018 

Vedlegg 4:  Årsrapport Hytteutvalget 2018 

Vedlegg 5: Årsrapport Merkeutvalget 2018 

Vedlegg 6: Årsmelding FSG 2018 

Vedlegg 7: Årsrapport Barnas Turlag i Troms Turlag 2018 

Vedlegg 8:  Årsrapport DNT ung 2018 

Vedlegg 9: Årsrapport Veterangruppa 2018 

Vedlegg 10: Årsrapport Fjellvåken 2018 

Vedlegg 11: Årsrapport Naturvernutvalget 2018 

Vedlegg 12: Årsmelding Senja Turlag 2018 

Vedlegg 13: Årsmelding Balsfjord og omegn Turlag 2018 

Vedlegg 14:  Årsmelding Barnas Turlag i Nord-Troms Turlag 2018 

 

 

Frivillige under Monsen minutt for minutt i indre Troms. Foto: Mette Habberstad 

 


