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1 STYRETS BERETNING
Bodø og Omegns Turistforening er en ideell organisasjon hvis formål er å arbeide for et enkelt, aktivt,
allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Kontoret er i
Bodø. Virksomheten drives i et medlems- og arbeidsområde bestående av kommunene Bodø, Beiarn,
Gildeskål, Meløy, Saltdal og Rødøy. Organisasjonskart er gjengitt på side 10.
Styret ble valgt på årsmøtet 21. mars 2018 og konstituert 3. mai. Styret har i løpet av 2018 hatt 8 møter
og behandlet 64 saker. DNTs veivalgsdokument 2017 – 2018, BOTs strategiske plan 2017 – 2018, samt
årsplanen for 2018 har vært retningsgivende for styrets arbeid.
Det følgende er ei oppsummering av året. Deler av innholdet er hentet fra komiteenes årsrapporter.
Tabellene det henvises til står i kapittel 3.

1.1

Tilrettelegging av hytter og ruter

Tabell 3 viser overnattingstall på hyttene. Det ble registrert 7827 overnattinger i 2018, som er en
nedgang på 1,7 prosent sammenlignet med året før. Vi nådde dermed ikke målet i strategiplanen om
8000 overnattinger innen 2018, men det kan synes som tallet har stabilisert seg i nærheten av målet i
løpet av strategiperioden. Erfaringsmessig svinger tallene en del, men vi jobber målbevisst med å øke
overnattingstallet.
I tillegg til vanlig drift og vedlikehold av hyttene har følgende større oppgaver blitt utført: På
Bjellåvasstua er det montert ny kjøkkeninnredning i hovedhytta. Kårstua på Egnarbua har fått ny vask,
kjøkkenbenk og ventilator. Vinduene i Jordbruhytta er blitt restaurert av fagfolk. På Lurfjellhytta er det
kommet ny doløsning. Hovedhytta på Lønsstua har fått nytt taktekke. På Trygvebu er det bygd platting
rundt tilbygget for å forenkle dotømming.
Vi har fått tilskudd fra flere kilder til en oppgradering av Gjælentunet som vil finne sted i 2019 og 2020.
Det skal blant annet bli bedre båtoppsett, midnattsleirplass, bedre sanitærforhold og tørrere uteområder.
Hyttene ble aktivt markedsført gjennom året via bot.no og Facebook. I anledning DNTs 150årsjubileum fikk alle deltakerne på 7-toppsturen og Børvasstindan Classic et gavekort på overnatting.
Ved årsskiftet hadde 60 av gavekortene blitt brukt. Vi håper at flere kommer til å bruke kortet sitt, og at
denne smakebiten skal gi folk lyst til å bruke hyttene flere ganger.
I 2014 fikk vi utviklet et web-basert betalingssystem for hyttene. I 2015 ble det registrert 1884
betalingstransaksjoner via dette systemet. I 2018 var tallet økt til 2727 transaksjoner. Systemet medfører
mindre arbeid med betalingspåminnelser og færre feilkilder. Systemet har ikke medført lavere andel
betalingspåminnelser; den er ca sju prosent. DNT arbeider med utvikling av en nasjonal
betalingsløsning for mobiltelefon (app). Vi er glad for at vi har et velfungerende lokalt system mens vi
venter på det nasjonale. Noen foreninger har tatt i bruk Vipps for betaling på hyttene. I 2018 har vi
vurdert om det kan være en aktuell løsning for oss, men vi har konkludert med at vi foreløpig vil vente
på den nasjonale betalingsløsningen.
Rutenettet i fjellet inspiseres årlig. I tillegg til ordinært vedlikehold har rutekomiteen og tilsynene
arbeidet med overgang til nasjonal skiltstandard i rutenettet. Alle skilt er produsert, og de fleste er
kommet på plass i fjellet. Resterende skilt vil bli satt opp i 2019. Det jobbes med startpunktskilt som
skal settes opp på 10 av innfallsportene til rutenettet.
Polarsirkelen friluftsråd har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune og Statskog ledet et arbeid for å
utvikle et prosjekt med tanke på å videreutvikle Nordlandsruta. Nordland nasjonalparksenter skal stå
som eier og driver av prosjektet. Det arbeides med finansiering. To turistforeninger vil få plass i
styringsgruppen, og vi har meldt vår interesse.
Løypetilsynene i Bodømarka har utført vedlikehold av det merkede løypenettet i marka.
Vi har fått tilskudd til oppsetting av startpunktskilt i rutenettet i Bodømarka. Det har ikke vært mulig å
fullføre dette prosjektet i 2018, da vi er avhengig av at Bodø kommune får tatt en avgjørelse om hvor de
skal sette opp skilt før vi avgjør hvor våre skilt skal stå.
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Med våre 14 hyttetun og 600 km merkede stier er BOTs hytte- og rutenett av et omfang og en kvalitet
som vi kan være stolte av. Hytte- og rutetilsynene sørger for godt vedlikehold, og hytte- og
rutekomiteen arbeider planmessig med utvidelser og forbedringer. Belønningen er fornøyde brukere
som gir uttrykk for takknemlighet på mange måter. Ekstra fokus på markedsføring med
gratisovernattinger og bruk av sosiale media og på forbedring av hyttetilbudet kan se ut til å ha båret
frukter. Det er fortsatt plass til flere medlemmer og hyttebesøk, så arbeidet med dette vil fortsette videre
i neste strategiperiode.

1.2

Tussvatnet-prosjektet

Fra våren 2016 har vi arbeidet for at Bodø kommune skulle kjøpe gården innerst i Tussvatnet og
overlate bygningene til BOT for å utvikle ei bynær markahytte som kan komme allmennheten til gode.
En slik modell har vært brukt med stort hell på Gjælentunet.
På årsmøtet 2018 kom ordfører Ida Pinnerød og kunngjorde til stor applaus at nå hadde kommunen
kjøpt eiendommen, og at BOT vil få overta bygninger/ festetomt for å kunne utvikle stedet. Siden da har
kommunen jobbet med de formelle trinnene knyttet til overdragelse. Tussvatnetkomiteen fikk tilgang til
byggene i sommer, og har så vidt startet med å vaske og «shine» innvendig, samt litt skogrydding
utendørs. På Kom deg ut-dagen i september hadde vi åpent hus, og nærmere 700 personer benyttet
anledningen til å ta stedet nærmere i øyesyn.

1.3

Turaktivitet

Totalt ble det gjennomført 205 turarrangement med 5 671 deltakere i 2018, som er en oppgang på seks
prosent i antall arrangement og en nedgang på 14 prosent i antall deltakere sammenlignet med 2017. I
tillegg kommer 15 kurs med 419 deltakere og fire trimposttilbud med 41 400 ”klipp”. Tabell 5 viser
hvordan turene er fordelt mellom de ulike arrangørgruppene. Se også tabell 6-7 og diagram 1-2.
Nedgangen i deltakertallet skriver seg fra at 7-toppsturen bare hadde knapt 1 000 deltakere dette året
mens tallet har pleid å ligge like under 3 000 de siste årene. Vi antar at nedgangen skyldtes virkelig
elendig vær på arrangementsdagen, og håper å være tilbake i det vanlige sporet i 2019.
Samlet deltakerantall på de øvrige turene var 4698, en solid økning på 820 fra året før. Viktigste grunn
til økningen var at vi hadde stor oppslutning om Kom deg ut-dagene i februar og september. DNT fylte
150 år, og kom deg ut-dagene ble brukt som markeringsdager for jubileet over hele landet. Noen
avlysninger på grunn av været og kollisjoner med konkurrerende aktiviteter må en regne med. Antall
deltakere varierer mye fra tur til tur. Det viktigste er at de som er med på turen får en positiv opplevelse,
og tilbakemeldinger og evalueringer bekrefter at så er tilfelle.
Barnas Turlagene i Bodø, Gildeskål og Meløy hadde til sammen 32 turer med 1959 deltakere. Antall
turer er på nivå med fjoråret, og deltakertallet er som nevnt høyt på grunn av kom deg ut-dagen.
DNT ung Bodø gjennomførte 18 arrangement med 153 deltakere, som er på nivå med fjoråret. Styret
har hatt god oppfølging fra administrasjonen, men har også tatt mye ansvar selv. Også i 2019 ser det ut
til at vi vil ha et velfungerende styret.
7-toppsturen hadde 340 barn og unge blant deltakerne.
I tillegg til de ordinære DNT ung-turene var vi for tredje gang med på ungdomssatsingen «Opptur», en
nasjonal turdag for åttende klassetrinn. Alle elevene på åttende trinn i Bodø kommune ble invitert til en
felles turdag med felles løype. De fulgte merket løype Turisthytta – Keiservarden – Ramnfloget –
Turisthytta. Underveis var det klippeposter og quiz-spørsmål. Alle deltakerne fikk en liten premie, og
de kunne være med i nasjonal filmkonkurranse. Denne gangen hadde vi arrangement også i Beiarn,
hvor hele åttende trinn deltok. Til sammen hadde vi 509 elever med på Opptur. Vi fikk svært gode
tilbakemeldinger fra skolene, og tiltaket vil bli gjentatt i 2018.
Seniorgruppene i Bodø og Gildeskål arrangerte 21 turer med 180 deltakere, som er litt lavere tall enn i
fjor. Med et stigende antall seniorer i samfunnet er det en viktig oppgave å få stadig flere med, så styret
setter stor pris på det arbeidet som gjøres og den gode oppslutningen. Det er å håpe på at flere lokale
turlag etter hvert kan tilby seniorturer, enten det skjer i regi av hovedlaget eller en egen seniorgruppe.
DNT fjellsport Bodø har noe mangelfull statistikk for 2018. Det er levert rapport for 9 turer, men
adskillig flere turer har vært gjennomført. Flest deltakere var det på fjelløpet Børvasstindan Classic
(200). Foruten turene arrangerte DNT fjellsport Bodø to møter med imponerende oppslutning. Det
4

Bodø og Omegns Turistforening

første var et skredseminar på Nord universitet i samarbeid med NVE/varsom.no. Her var det ca 250
fremmøtte, og dette er tatt med i kursoversikten. Det andre møtet var Arctic Freeride Event på Sinus
med 120 deltakere.
Turkomiteen gjennomførte 36 turer med til sammen 375 deltakere, som er på nivå med fjoråret. Det ble
gjennomført 22 dagsturer og 14 overnattingsturer. Overnattingsturene og de lengre turene er mest
populære. Særlig overnattingsturer vinterstid er fulltegnet, med ventelister. De korteste og enkleste
dagsturene på sommeren har lavest deltakerantall. Mange bedrifter har de siste årene opprettet egne
turgrupper i forbindelse med «Ti på topp», og det er nærliggende å tenke at mange flere nå får dekket
behovet for turgrupper andre steder enn gjennom BOT.
Alle lokallagene bortsett fra Meløy hadde markert økning i antall turdeltakere. I forhold til folketallet er
oppslutningen om turer i de minste lokallagene imponerende. Vi tror at lokal markedsføring er viktig
for at kommunens innbyggere skal identifisere seg med turtilbudet. Derfor er det svært positivt at
lokallagene blir stadig mer aktive på Facebook.
Ti på topp i Bodø, Trimmen i Beiarn og Fjelltrimmen og TellTur i Gildeskål er tilbud til de som ønsker
en stimulans til å komme seg ut når anledningen byr seg i en travel hverdag. Til sammen ble det
registrert 41 431 ”klipp” på de ulike postene, som noe lavere enn i fjor, men fortsatt imponerende høyt.
Kanskje har fellesturene i Beiarn og Gildeskål lignende konkurranse fra Trimmen og Fjelltrimmen/
Telltur som turkomiteens turer har fra Ti på topp.
God spredning i tilbudet, både med hensyn til vanskelighetsgrad, alderstilpasning, tema og geografi er
en av nøklene til å nå BOTs overordnede målsetting om ”et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig
friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag”.
Som en viktig aktør i det praktiske folkehelsearbeidet er det viktig for BOT å legge til rette slik at
turtilbudet – og særlig lavterskelturene – tas i bruk av flere tidligere lite aktive personer.
For sjette gang gjennomførte vi en rekke ukentlige kveldsturer i den nære bymarka i Bodø med fast
oppmøtested og –tid. Vi ønsker at dette skal være et lavterskeltilbud for de som trenger en motivasjon
til å komme seg opp av sofaen eller ønsker å bli litt kjent med foreninga. Informasjon om tilbudet ble
formidlet blant annet via Frisklivssentralen, fastlegekontorene og asylmottakene. Til sammen ble det
gjennomført 18 turer med 190 deltakere, som er på nivå med fjoråret. Flere av våre mest erfarne
turledere er med på dette tiltaket, noe som sikrer høy kvalitet. Vi har også rekruttert et par turledere
blant deltakerne.
I 2018 utvidet vi vårt folkehelsearbeid ved å arrangere en rekke turer hvor vi spesielt rekrutterte barn og
ungdom fra familier med lav inntekt, og vi inviterte med asylsøkere og bosatte flyktninger på en rekke
turer og dugnader.
BOT har en solid stamme med dyktige turledere. De siste årene har vi hatt fokus på nyrekruttering,
kursing, sikkerhetsrutiner og erfaringsutveksling knyttet til turledelse. Dette året arrangerte vi
ambassadørkurs, kurs i kart og kompass, grunnleggende turlederkurs og vinterturlederkurs.
Det er sju år siden vi innførte risikovurdering av 3- og 4-stjernersturer. Andelen av innsendte
risikovurderinger har ikke vært tilfredsstillende. For fjerde gang ble DNTs standardmodell for
risikovurdering benyttet. Noen turledere fyller samvittighetsfullt ut risikovurderingsskjema før turen,
men mange lar det være. Dermed oppfyller vi fortsatt ikke det lovbestemte kravet om risikovurdering.

1.4

Informasjon/markedsføring/kommunikasjon

Medlemsbladet «Til fjells» kom ut med 2 numre. Nummeret som inneholdt vinterturprogrammet ble
trykket i et ekstra opplag som ble spredt via bl.a. sportsbutikker, biblioteket og på turer. Vi har for tiden
ingen i redaksjonskomiteen for bladet, så det blir en utfordring å få en nye redaksjon på plass slik at
bladet kan utkomme i 2019. Styret har bestemt at vi heretter skal utgi bladet elektronisk. Dette for å
spare penger og miljøet.
Som følge av samarbeidet med Avisa Nordland ble sommerturprogrammet sendt ut som innstikk i avisa
i medlemskommunene. Både sommer- og vinterprogrammet ble også lagt ut på nettsidene.
DNT ung, Barnas Turlag Bodø og Barnas Turlag Gildeskål+Meløy (i samarbeid) sendte egne
turprogram direkte til sine medlemmer. Seniorgruppa sendte ut sommer/ høst-programmet til alle
medlemmer over 62 år. Ekstra eksemplarer ble lagt ut på strategiske steder.
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Styret i DNT ung har bestemt at DNT ung for å spare miljøet ikke lenger skal utgi turprogram på papir.
De ser også at deltakerne rekrutteres via vennerelasjoner og sosiale media, ikke via programutsendingen.
Barnas Turlag Bodø sine program ble distribuert via bestyrerne til barn i barnehagene i Bodø.
Vi arrangerte ett åpent møte med 70 deltakere. Tereza Bohacova viste 3D-bilder fra Bodøområdet, og
Arve Pedersen fortalte om Ramsalt (dit kontoret skal flytte i 2019. Alle i arrangementskomiteen sluttet
samtidig ved årsskiftet 2017/2018, og det har ikke lyktes å få på plass en ny arrangementskomite.
Derfor ble det med dette ene møtet. På den annen side har DNT fjellsport Bodø arrangert to møter med
god oppslutning: Et skredseminar på Nord universitet med ca 250 deltakere og Arctic Freeride Event på
Sinus med 120 deltakere.
Også i år samarbeidet vi med SOT om utgivelse av kalender. Saltenkalenderen 2019 ble trykket i et
opplag på 3600 eksemplarer hvorav BOTs andel var 2800. Den er et fint utstillingsvindu til
turmulighetene i Salten og utgiverforeningenes tilbud. Salgstallet var på nivå med fjoråret. De siste
årene har salget gått litt ned; sannsynligvis på grunn av konkurranse med kalendere man lager selv og
med mobiltelefonen. Inntektene av kalendersalget er likevel fortsatt et viktig bidrag til driften.
Vi hadde stand i Glasshuset to lørdager i desember. Som vanlig var vi med i borgertoget i Bodø 17. mai.
Videre hadde vi stand utenfor kontoret under «Kulturnatt i Bodø». Vi hadde også stand på Bodø
videregående skole ved skolestart.
Synlighet i media
BOTs virksomhet ble registrert omtalt i mediene og på internett i alt 81 ganger (målt av
medieovervåkningstjenesten Retreiver). Det er noe lavere enn året før. Avisene er ikke like viktige
informasjonskanaler som de var før vi fikk mulighet til å markedsføre oss via sosiale medier.
Med redaksjonell omtale ukentlig i gjennomsnitt er BOT fortsatt en av de mest synlige foreningene i
vårt område.
BOTs nettsider og sosiale medier
DNT benytter statistikkverktøyet Google Analytics. 1 2018 ble det registrert 264 000 sidevisninger,
som er en økning på seks prosent sammenlignet med fjoråret. Gjennom året var siden «Finn tur» mest
besøkt. Trafikken var størst 7-toppstur-helga.
Facebook-profil for foreningen ble opprettet på sensommeren 2010, og ved utgangen av 2011 var antall
personer som «liker» siden 450. Siden da har vi hatt en eksplosiv økning antall «liker», og ved utgangen
av 2018 var tallet kommet opp i 7 700. Barnas Turlag Bodø, DNT ung Bodø, DNT fjellsport Bodø,
Beiarn turlag, Gildeskål turlag, Meløy turlag og Rødøy turlag er også på Facebook og har mange
følgere. «Ti på topp Bodø» har både nettside og Facebook-gruppe.
Internett er nå for mange den viktigste kilden til informasjon om BOT. Derfor er det viktig å ha
oppdaterte nettsider med aktuell informasjon. Selv om BOTs sider har god kvalitet, er det behov for
kontinuerlig oppdatering og videreutvikling. Nettsider, medlemsblad og sosiale medier bør sees i
sammenheng, og det er viktig at alle deler av virksomheten synliggjøres i disse kanalene, ikke bare
turvirksomheten.

1.5

Naturforvaltning

BOT har uttalt seg om følgende saker:
- Bevaring av Rønvikjordene.
- Planer om uttak av breis ved Storglomvatnet..
- Forslag til revidert kommunedelplan for Engenbreen. Bad om at det vern som ligger på Fonndalen
gård respekteres og at ny tilrettelegging av stier opp mot Tåkeheimen utarbeides med nennsomhet.
- Nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi er kritisk til de to områdene som vurderes i vårt
arbeidsområde.
- Søknad om utvidelse av oppdrettskonsesjon ved Straumøya (over sundet fra Gjælentunet).
BOT sitter i referansegruppa for det statlige «Klimaskogprosjektet». Hensikten er å motivere til å plante
mer skog for å oppnå økt CO2-lagring. Det har ikke vært møter i 2018. Vi har ikke fått gjennomslag for
å plante furu i stedet for gran nord for Saltfjellet.
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Naturforvaltningssaker krever såpass mye fagkompetanse, idealisme og skriveglede at det er vanskelig
å skaffe nok ressurser til arbeidet. FNF og DNT sentralt har en svært viktig rolle, både direkte med
saksbehandlingskapasitet og indirekte gjennom kurstilbud og nettverksbygging. Det er en utfordring for
BOT å utnytte bedre de mulighetene dette gir for å sikre nyrekruttering av frivillige til dette viktige
arbeidsområdet.

1.6

Folkehelse

I Folkehelseloven som ble vedtatt i 2011 defineres folkehelse som befolkningens helsetilstand og
hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Både tilbudet vårt og dugnadsfellesskapet som er
bærebjelken i arbeidet, er bidrag til god helse i befolkningen. Følgende tiltak er gjennomført i 2018 med
tanke på å nå ut med tilbudet til nye potensielle brukere:
-

Tilrettelagte løyper under 7-toppsturen

-

Treningstur tilpasset rullestolbrukere i forkant av 7-toppsturen

-

Markering av nasjonale turdager (Kom deg ut-dagen) i alle medlemskommunene, med gratis
deltakelse og fristende aktiviteter

-

Ukentlige bynære kveldsturer i Bodømarka

-

Spredning av program for Barnas Turlag, DNT ung og seniorgruppa via helsestasjoner, barnehager,
ungdomma.no og ulike seniortilbud

-

Takket være midler fra Bufdir har vi kunnet tilby en rekke gratis aktiviteter til barn og ungdom fra
lavinntektsfamilier, deriblant sommer-SFO, grottehelg, 7-toppsturen og Kom deg ut-dagen. Noen
aktiviteter var spesielt rettet mot målgruppen, men de fleste var ordinære turer hvor vi tilbød
transport og gratis deltakelse.

-

Vi har fått midler fra IMDI til et prosjekt vi har kalt «Integrerende friluftsliv». Gjennom dette
prosjektet har vi rekruttert asylsøkere og bosatte flyktninger til en variert meny av
friluftslivsaktiviteter, som dugnad på hytter og arrangement, matlaging på bål, aktivitetsdag, 7toppsturen og møter hvor vi har fortalt om norsk turkultur og hva som kreves av utstyr etc for å
drive med friluftsliv.

1.7

Organisasjonsmessig utvikling

Tabell 1 viser antall medlemmer ved utgangen av 2018. BOT har totalt 3592 medlemmer, en nedgang
på 104 (tre prosent) fra året før. Etter fire år med oppgang var det skuffende at vi ikke greide å nå 3800
medlemmer ved utgangen av 2018, som var målet i den strategiske planen. Vi får satse på ny oppgang i
neste strategiperiode. Fornyingsgraden var 87 prosent. I 2016 ble det innført familiemedlemskap, og i
alt 829 personer var ved utgangen av 2017 tilknyttet et familiemedlemskap.
Arbeidet har fungert godt i komiteer og utvalg. Mange tillitsvalgte har bidratt med salg av
Saltenkalenderen, og mange medlemmer uten tillitsverv har deltatt sammen med hyttetilsynene på
dugnad. Til sammen er det registrert 13 279 dugnadstimer, som tilsvarer ca. 7,6 årsverk.

1.8

Utadrettet virksomhet

Samarbeidet med Salten Friluftsråd, Kystlaget Salta og Gildeskål Kystlag om ”Kystled Salten” har
fortsatt. Det samme har samarbeidet med Bodømarkas Venner, Bodø Friluftsforum og STImuli.
Foreningen er representert i styret til Bodø Friluftsforum med styreleder Ann Elisabeth Szell. Bodø
Friluftsforum er et forum som samler alle organisasjoner som arbeider med friluftsliv i Bodø kommune.
Det har vært gjennomført 8 møter inklusiv styremøter og møter med Bodø kommune.
BOT er en del av ”Turistforeningene i Nordland” (TiN). I år har vi hatt ansvar for kontaktutvalget. BOT
er sekretariat for TiN på permanent basis. Vi får tilskudd fra Nordland Barne- og Ungdomsråd
(NOBUR) via TiN.
Via TiN er vi en del av Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Nordland. FNF har fulgt opp flere
naturforvaltningssaker i vårt område, og vi har også hatt kontakt i forbindelse med egne
høringsuttalelser.
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De nordnorske foreningene møtes årlig til regionmøte. I år stod BOT som arrangør, og møtet ble
avholdt på Saltfjellet hotell, hvor 42 personer deltok.

1.9

Æresbevisninger

På årsmøtet 21. mars 2018 ble Jenny Isaksen utnevnt til Æresmedlem som takk for stor innsats gjennom
30 år i ulike komiteer og som hyttetilsyn. Wiktor Berg mottok hederstegnet Turistknappen for sin
innsats i 7-toppskomiteen, som hyttetilsyn, rutetilsyn, medlem av valgkomiteen, turleder og kursleder.
Fred Kramer mottok Turistknappen for sin innsats i 7-toppskomiteen, Bodømarkautvalget og som
hyttetilsyn og turleder.

1.10 HMS og økonomi
Driften i regnskapsåret 2018 har vært tilfredsstillende. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr
266 129, som foreslås tilført den frie egenkapitalen. Etter dette utgjør egenkapitalen kr 3 300 304,
inkludert ”Vedlikeholdsavsetning hytter” på kr 500 000 og ”BOTs jubileumsfond” kr 280 685.
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede.
Kjønnsfordeling i administrasjonen: 3 kvinner i faste stillinger, 2 kvinner i vikariat/ prosjektstilling
Kjønnsfordelingen i styret: 3 kvinner og 4 menn.
Vi har ikke hatt skader eller ulykker på kontoret. Foruten en langtidssykemelding har sykefraværet vært
større enn normalt (ca 10 %). Det er avtalt med bedriftshelsetjenesten at det skal fokuseres på
sykefravær i 2019.
På en fellestur løsnet en stein og traff en deltaker i brystet. Vedkommende gikk i sjokk og hadde store
smerter, og måtte hentes med redningshelikopter. Heldigvis viste det seg å ikke være noen alvorlig
skade. Det er skrevet erfaringsrapport etter hendelsen.
Vi har hatt fokus på sikkerhet: Risikovurdering for turaktiviteten er brukt for de mest krevende turene.
Vi har arrangert skredkurs, skredseminar, beeper-kvelder, kurs i kart og kompass, grunnleggende
turlederkurs, sommerturlederkurs, brekurs blåis og førstehjelpskurs.
Vi gjør følgende for å forhindre at virksomheten skal forurense det ytre miljø:
- Besøkende på hyttene tar med sitt eget søppel hjem.
-

Utedoene på hyttene tømmes av septikbil der det er mulig. På øvrige hytter graves innholdet ned i
henhold til anvisning fra grunneier.

-

Merking av ruter skjer i henhold til DNTs merkeinstruks, slik at varding og rødmaling ikke
overdrives.

-

Det legges opp til samkjøring eller kollektivtransport til mange av fellesturene.

1.11 Styrets konklusjon og takk
Vi gleder oss over at aktiviteten har vært god også i 2018. En liten dipp i medlemstall og overnattinger
regner vi med å ta inn igjen i 2019.
Det var flott å være en del av det store jubileumsåret til DNT.
Det blir spennende å følge Tussvatnet-prosjektet og oppgraderingsprosjektet på Gjælentunet i 2019 og
årene fremover.
Tillitsvalgte og ansatte er bærebjelken i organisasjonen. Styret retter en stor takk til alle som på en eller
annen måte gjennom frivillig innsats har bidratt til drift og vedlikehold av foreningens omfattende
hytte- og rutenett, til foreningens aktivitet generelt og barne- og ungdomsarbeidet spesielt, samt til å
profilere foreningen utad.
Styret vil videre rette en spesiell takk til våre eksterne støttespillere:
-

Våre faste samarbeidspartnere Avisa Nordland, Eidissen Consult, Sport Norge.

-

De vi har samarbeidet med om turer og arrangement: Bedriftsidretten Nordland, Beiarn kommune
(FYSAK), Gildeskål kommune, IL Splint, Kystlaget Salta, Sulitjelma og Omegn Turistforening,
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Villmarksdagan i Beiarn, Tverlandet asylmottak, Bodø voksenopplæring, Norsk folkehjelp, Bodø
kommune v/Flyktningekontoret, helsesøster/flyktningetjenesten i Saltdal kommune, .
-

De som har gitt oss økonomisk støtte: Bodø kommune, Barne- og familiedirektoratet, Den Norske
Turistforening, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Nordland barne- og ungdomsråd, Nordland
fylkeskommune, Norsk kulturminnefond, Erling Bjørstads stiftelse, Norsk Tipping, Olav Thons
DNT-stiftelse, Sparebank1-fondet, Studieforbundet natur og miljø. Vi nevner også Nordlandsbadet
som gav gratisbillett til alle under 10 år som deltok på 7-toppsturen, samt Itet som gav
hovedpremien i ungdomsquiz.

-

Øvrige støttespillere og samarbeidspartnere: Bodø friluftsforum, Bodømarkas Venner, Forum for
natur og friluftsliv Nordland, Salten friluftsråd, Storeng fjellgård, Statskog Nordland.
Bodø 31. desember 2018/ 7. mars 2019

Ann-Elisabeth Szell
styreleder

John-Birger Holtmo
nestleder

Kjellaug Ellingsen
styremedlem

Åge Magnussen
styremedlem

Louise Kjelstrup
styremedlem

André Valen
styremedlem

Frode Ketil Pettersen
styremedlem

Berit Irgens
daglig leder
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2 TILLITSVALGTE, ADMINISTRASJONEN OG REPRESENTASJON
2.1

Organisasjonskart

2.2

Sammensetning av styret, administrasjonen, komiteer og utvalg

Daglig leder

Ann-Elisabeth Szell (leder), John-Birger Holtmo (nestleder), André Valen,
Kjellaug Ellingsen,, Louise Kjelstrup, Frode Ketil Pettersen og Åge
Magnussen
Berit Irgens

Organisasjonssekretær

Kari Helene Ofstad

Medarbeider

Marie Louise Stabell Pettersen (ungdoms- og aktivitetskoordinator)

Vikar

Elin Beate Johannessen, Helene Halland (fra september)

Regnskapsfører

Kjell Morten Olsen, Intu

Revisor
Arrangementskomiteen
Barnas Turlag Bodø

Revisjonsfirma Ernst & Young
Ingen
Evy Sundsfjord (leder), Ida Nova, Gudrun Mjaaland, Ragnhild Olsen og

Styret
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Beiarn turlag
Bodømarkautvalget
BOTs jubileumsfond
Børvasstindan Classic
DNT fjellsport Bodø
DNT ung

Gildeskål turlag
Barnas Turlag Gildeskål

Marie Stabell Pettersen
Stein Ove Johannessen (leder), Brit Grauer, Anne-Grethe Husmo, Elin
Jensen, Gunnar Storhaug (vara) og Inge Strand (vara)
Bjørnar Nystrand (leder), Carl A. Boe, Fred Kramer og Hans Kristian
Smines
Reidar Gabrielsen (leder), Randi Ulvøy og Arne Kjell Olsen
Eirik Alst (leder), Kristoffer Olofsson og Marit Jenssen
Anders Nordgaard Dahle (leder), Eirik Alst, Kristoffer Olofsson, Lina
Roos, Aina Bye, Rolf David Storvoll, Bente Sunde og Espen Thue Olsen..
Ida K. Nordahl (leder), Viktoria Skipnes, Jakob Lindstrøm, Solveig L.
Sørensen, Susanne Andersen, Sara K. Skjelvik (til august), Karine
Gjeruldsen (til august), Mathilde Olbrekk (til august), Melika Payami (til
august), Helene Halland (til august), Aslak F. Skorpen (til august), Sunniva
Amundsen (fra august), Clara Anna Zweigel (fra august) og Naima Khan
Nergård (fra august).
Per-Arne Elle (leder), Cecilia Lundbakk, Bjørn Inge Leding og Anne
Grethe Kristiansen (vara).
Anita Grethe Kristiansen (leder), Lin Rene Sakkariassen, Cahtrine

Festvåg og Anna Bell Kroknes.
Seniorgruppa Gildeskål
Hedersmerkeutvalget
Hyttekomiteen
Informasjonskomiteen
Kalenderkomiteen
Kalendersalgkomiteen
Kursutvalget
Meløy turlag

Barnas Turlag Meløy
Naturforvaltningsutvalget
Redaksjonskomiteen for
Til fjells
Rutekomiteen
Rødøy turlag
Saltdal turlag
Seniorgruppa Bodø
7-toppskomiteen
Turkomiteen
Valgkomiteen

Trygve Breivik (leder), Erna Sundsfjord, Terje Magnussen og Kjell Karlsen
Lars-Fredrik Moe (leder), Elin Andreassen og Knut Storteig
Knut Storteig (leder), Hans-Magnus Herstad, Nikolai Støver og Tor Magne
Andreassen
Geir Antonsen (leder), Trond Flateby og Dag Pedersen
Ingrid Sjøberg og Per Dypsund
Ann Britt Fjordbakk
Eirik Alst (leder), Erlend Fjose, Eirik Vevelstad og Ingrid C. Sjøberg
Sverre Birkelund (leder), Åge Magnussen, Ola Arnfinn Loe, Aleksander
Gumos, Trine Hansen, Tanja Solhaug, Stian Bjørklund (vara) og Thomas
Sæle (vara)
Silje Ramona Brevik
Terje Øiesvold (leder), Audun Sandberg, Terje Cruickshank og Eirik
Vevelstad
Ingen
Sissel C. Tverli (kontaktperson), Erlend Fjose og Frode Ketil Pettersen
Ståle Kvalnes (leder), Sonny Telnes Krogh, Viviann V. Rasch, Inga
Abelsen, Inger Tjong, Elin Telnes (vara) og Arild Lorentsen (vara)
Eivind Rivelsrød (leder), Solveig Strøm, Randi Taarneby og Sigrid Elise
Lium
Karen Sandberg (leder), Evelyn Sivertsen, Ingebjørg Lund Bjørgvik,
Magnar Haslerud (til mars), Kjellaug Ellingsen og Reidar Gabrielsen
Wiktor Berg, Dorthe Eide, Tor J. Skogstad, Hildegun Johnsen, Fred
Kramer, Ståle Normann, Lars Sæter og Renate Monsen
John Tore Pedersen, Tine Tangen, Ann-Helen Arntsen, Marit Sand Knutsen
og Øystein Rushfeldt
Wiktor Berg (leder), Ida Nova, Alester Hansen, Brit Grauer (vara) og ArneKjell Olsen (vara)
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2.3

Hyttetilsyn

Hytte

Hyttetilsyn (Kontaktperson*)

Argaladhytta
Beiarstua

Gråtådalstua
Jordbruhytta
Lurfjellhytta
Lønsstua
Midtistua
Trygvebu
Tverrbrennstua
Tåkeheimen

Mona Stegen, Heidi Mæland* og Torbjørn Østeraas
Iris Skoglund*, Solveig Åse Nyrud, Alexander Steen, Borgny
Johannessen
Tor Magne Andreassen*, Jann Enoksen (til juni)
Stein Storvik, Janny Nordby, Tone Sundsfjord* og Gunnar Pedersen
Hovedhuset: Ingebjørg Lund Bjørgvik, Petra Nilsen og Karen Sandberg*
Kårstua: Alester Hansen* og Kari Røed Hansen
Egnarbua: Svein Roald Kristiansen
Vaktmester: Torill Skjelstad
Stein Ove og Bodil* Johannesen, Jostein J. Johannessen og Bjørn Kvæl
Berit Naustvoll* og Guri Slagsvold
Kari L. Berg*, Odd Ravn, Bjørn Madsen og Gunnar Halvorsli
Trond Flateby, Reidar Gabrielsen, Wiktor Berg* og Ann Kristin Johnsen
Bjørn Sture Trymbo*, Inger Aga, Jenny og Svenn Åge Isaksen (til mai)
Ivar Daasvatn, May Elin Holand* og Elrun Pedersen
Elin Andreassen*, Knut Storteig, Marit Reinvik og Fred Kramer
Vivian Selfors, Trine Jakobsen*, Sigbjørn Nibe og Egil Sørheim

Hytter med avtale :
- Storeng fjellgård
- Kvitsteindalsgammen
- Storjordstua

Privat tilbud i Storengdalen. DNT-rabatt (Eier: Sven Kisch)
Hans Indrevold (Eier: Meløy kommune)
Lars H. Schjelderup (Eier: Nordland nasjonalparksenter)

Bjellåvasstua
Fellvasstua
Gjælentunet

2.4

Rutetilsyn

Rute Rutestrekning

Tilsyn

1.
2 a.
2 b.
3.
3b.
4.

Lønsstua–Trygvebu
Storengan–Trygvebu
Storengan–Balvatnet til vannskille Storengskaret
Trygvebu–Argaladhytta
Argaladhytta–Balvatnet
Trygvebu–Evenesdal

5.
6 a.
6 b.
6 c.
8.
10 a.
10 b.
11 a.
11 b.

Solvågli–Evenesdal
Lønsstua–Saltfjellstua (til stidele Semska-ruta)
Lønsstua–Midtistua
Lønsstua–Storjordstua
Bjellåvasstua–Midtistua–Saltfjellstua
Ø.Tollådal–Bukkhaugbua
Bukkhaugbua–Saltfjellstua
Bjellåvasstua–Tretnes
Russånes–Hessihompan (telegrafruta)

12.
13 a.
13 b.
14.
15 a.
l5 b.
15 c.

Beiarstua–Bukkhaugbua
Ø. Tollådal–Reinhornskaret–Bjellåvasstua
Ø. Tollådal–Djupvatnet–Bjellåvasstua
Beiarstua–Bjellåvasstua
Ramsgjel–skiltstake vest for Øver-Oksvatn
Øver-Oksvatn–Russånes
Russånes–Bleiknes–Kjoltelivatn

Hans Kristian Smines
Jostein Angel, Berit Labugt
Frode Ketil Pettersen
Torbjørn Andersen
Torbjørn Andersen
Ivar Daasvatn, Thomas Daasvatn,
May Elin Holand
Nedlagt
Alester Hansen
Alester Hansen
Lars Skjelstad
Odd Eidner
Sissel C. Tverli, Bente Haugmo
Tor-Jørgen Aandahl og Liv Tande
Mona Stegen
Bjørnar Nystrand og Bente
Andreassen
Ingunn Anke og Karl Skålbones
Truls Andersen, Anita Strandås
Tor Magne Andreassen
Arne Jakobsen, Arnt-Egil Solbakk
Kristian Iversen Fanghol
Steinar Stolpen
Ledig
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15 d.
16 a.
16 b.
16 c.
16 d.

Kjoltelivatn–Sauvassbekken
Beiarstua–Gråtådalstua
Gråtådalstua–Glomfjord via Glomdalen
Fellvasstua–Kvitsteindalsgammen
Namnlaushøgda via Skavldalen til Gråtådalstua

17.
18.
19.
20 a.
20 b.
21.
22.
24.
25.

Åseli–Lurfjellhytta
Børvatnet–Lurfjellhytta
Svartvassetra–Lurfjellhytta
Gjælentunet–Valnesvatnet
Valnesvatnet–Lurfjellhytta
Lurfjellhytta–Tverrbrennstua
Tverrbrennstua–Bjellåvasstua
Fellvasstua – Namnlausvatnet
Storengan – Storjordstua

Ledig
Andre Belsom
Anna Marie og Alfred Andreassen
Arne Sklett Larsen
Bjørnar Nystrand og Bente
Andreassen
Frank Melby og Elsa Sandness Melby
Petter Pettersen
Arnfinn Sandness
Jørn Sørvig
Finn Kåre Nilsen, Kristin W. Nilsen
Kari L. Berg, Timian Vars
Kai-Martin Johnsen
Stig Fredriksen
Kjell Gunnar Skodvin

Løypetilsyn Bodømarka:
Bostolia-Langlia-Skihytta
Sandjordløypa. Tverrforbindelser. Deler Erlingbuløypa.
Kvalvåg-Malmveien-Hopsfjellet-Erlingbu-Tussvatnet.
Deler av Hopsløypa i Hopen.
Kålhusløypa til Erlingbu
Erlingbu-Bostoliskardet-Furumoen med tverrforbindelse til
Langvatnet
Hopsløypa+Langvatnet samt over Store Svartvatnet til
Erlingbu
Engan og Arlia til Malmveien

2.5

Tor Mange Andreassen og Arne Kjell
Olsen
Carl B. Bjørseth
Frode Ketil Pettersen og Knut Støre
Hans Kristian Smines
Per Rekkedal
Frank Melby
Lars Norum

Representasjon

Bodømarkas Venner

Hilma Irene Øverås (styrem.), Bjørnar Nystrand (vara)

Bodø friluftsforum

Ann-Elisabeth Szell (styrem.)

Kystled Salten

Alester Hansen (kontaktperson)

Nordland nasjonalparksenter

Audun Sandberg (vara til styret på vegne av DNT),
Berit Irgens (medlem av Rådet på vegne av DNT)

STImuli-prosjektet, Bodø kommune

Paul Bakke (medlem av prosjektgruppe, for BMV)

Turistforeningene i Nordland (TiN)

André Valen (leder), Louise Kjelstrup (styremedlem)
og Solveig Strøm (styremedlem).
BOT-kontoret v/ daglig leder er sekretariat.

Hovedkomite for DNTs 150-årsjubileum i
2018

Bjørnar Nystrand (medlem)

Styringsgruppe for innfallsport-skilt til Lahko
nasjonalpark

Ann-Elisabeth Szell

Referansegruppe for pilotprosjekt planting av
klimaskog

Audun Sandberg

Referansegruppe for besøksstrategi i Lahko

Berit Irgens

Bodø og Omegns Turistforening
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nasjonalpark
Referansegruppe for besøksstrategi i
Sjunkhatten nasjonalpark

Terje Øiesvold

Kontaktutvalget for Forum for natur og
friluftsliv Nordland

André Valen, Berit Irgens (vara)

DNTs landsmøte

Ann-Elisabeth Szell, John-Birger Holtmo og Marie
Stabell Pettersen

DNTs 150-årsfest i Oslo Spektrum

Berit Irgens, Kari Ofstad, Marie Stabell Pettersen,
John-Birger Holtmo, Odd Eidner, Knut Storteig,
Vivian Selfors, Ann Elisabeth Szell, Bjørnar Nystrand,
Bjørg og Trygve Breivik

DNTs ledersamling

Ann-Elisabeth Szell og Berit Irgens

DNTs daglig leder-møter

Berit Irgens

Årsmøte DNT fjellsport

Bente Sunde og Eirik Alst

Landsmøte DNT ung

Melika Payami,, Viktoria Skipnes og Mathilde
Olbrekk

DNTs «friluftsuke»

Naturforvaltning: Terje Øiesvold. Kom deg ut-dagen,
Opptur, friluftsskole, nærfriluftsliv: Marie Stabell
Pettersen. Aktiv i 100: Karen Sandberg

Regionmøte for de nordnorske foreningene
(BOT arrangør. Lønsdal)

Ann-Elisabeth Szell, John-Birger Holtmo, Kjellaug
Ellingsen, Ingebjørg Lund Bjørgvik, Reidar
Gabrielsen, Marie Stabell Pettersen, Solveig Strøm,
Terje Øiesvold, Knut Storteig, Kari Ofstad, Berit
Irgens, Bjørnar Nystrand

Landsmøte DNT ung

Melika Payami, Viktoria Skipnes og Mathilde Olbrekk

Nasjonalt hyttedriftsseminar (Oslo)

Knut Storteig

Regionmøte DNT ung (Tromsø)

Ida K. Nordahl og Viktoria Skipnes

Årsmøte Bodømarkas Venner

Hilma Irene Øverås og Bjørnar Nystrand

Årsmøte Bodø friluftsforum

Ann-Elisabeth Szell

Årsmøte Forum for natur og friluftsliv
Nordland

Berit Irgens

Temasamling i Forum for natur og friluftsliv
Nordland

Terje Øiesvold og Berit Irgens

Nasjonal folkehelsekonferanse (Bergen)

Ann-Elisabeth Szell

Seminar om naturbaserte opplevelser i regi av
Nordland fylkeskommune

Berit Irgens

Seminar i regi av Forum Mot Fattigdom

Renate Monsen

Møte om frivillig.no

Berit Irgens

Møte om Ekstrastiftelsen

Berit Irgens

Møte om Nasjonal turiststi på Tåkeheimen

Knut Storteig

Møte med Arbeiderpartileder Jonas Gahr
Støre

Ann Elisabeth Szell, Elin Johannessen og fem
tillitsvalgte

Dialogkonferansen i Salten laks og ørretforum Ann Elisabeth Szell
Presentasjon av BOT for språkkafé i Stormen
bibliotek
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Bjørnar Nystrand og Renate Monsen
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Presentasjon av BOT for journaliststudenter

Berit Irgens

Presentasjon av BOT for kurset «Tur og
treningskompis»

Berit Irgens

Tur til Tverrbrennstua for personer med
Knut Storteig var hjelper
funksjonsnedsettelse i regi av Bodø kommune.
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3 TABELLER OG DIAGRAMMER
Tabell. 1a: Medlemsutviklingen 2011-2018, fordelt på medlemskategorier

Tabell 1b: Antall medlemmer 2018, fordelt på kommune

Tabell 1c: Prosentandel av befolkningen i medlemskommunene som er medlem, 2018
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Tabell 1d: Medlemsutvikling 2010-2018, barn og ungdom
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Tabell 2: Dugnadsinnsatsen i Bodø og Omegns Turistforening i 2018
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Tabell 3: Overnattingstall på BOTs hytter 2009-2018

Tabell 4: Oversikt over kapasitet m.m. på våre hytter og andres hytter som vi har avtale med
Hyttenavn
Posisjon
Type Ant. Senge- Antall
Nøkkel
Høyde
UTM/
sove tall
sengeplasser
over
(noen senger
WGS84
rom
havet
er doble)
U
1
3
3
Å
575
Argaladhytta
33 W 534521
U
1
4
4
Å
7414655
Beiarstua
33 W 486421
U
4
10
11
DNT
130
- Soveannekset
7415524
U
1
8
9
DNT
Bjellåvasstua
33 W 501970
U
5
13
13
Å
720
-Sikringshytta
7414585
U
3
10
13
Å
Fellvasstua
33 W 462977
U
3
8+
10+
Å
440
7416129
Gjælentunet
33 W 474521
7452041
-Hovedhuset
U
5
11+
18+
BOT
35
-Kårstua
U
2
8
12
DNT
35
-Egnarbua
U
1
3
4
DNT
3
-Hundehuset
U
1
2
2
DNT
35
Gråtådalstua *
33 W 476814
U
2
9+
9+
Å
605
7407743
Jordbruhytta
33 W 510318
U
2
6
8
DNT
330
7424277
Lurfjellhytta
33 W 488962
U
2
8
8
Å
310
-sikringshytta
7444470
U
3
12
14
Å
Lønsstua
33 W 520517
U
5
19
21
DNT
475
-annekset
7402028
U
3
8
9
DNT
Midtistua
33 W 500572
U
2
8+
8+
Å
710
-sikringshytta
7404705
U
2
8
8
Å
Storjordstua
33 W 517605
U
3
8
12
DNT
7410842
Storeng fjellgård 33 W 522578
U
1
4
4
(rabattavtale)
7423157
Trygvebu
33 W 530287
U
5
16
20
DNT
420
7409309
Tverrbrennstua
33 W 497744
U
3
10+
10+
DNT
555
- sikringshytta
7431581
U
3
8+
11+
Tåkeheimen
33 W 448339
U
4+
5+
Å
1100
-sikringshytta
7397768
U
4
5
Å
+

=

Det finnes ekstra madrasser og/eller hems i tillegg.

*

=

Like ved ligger hytta til Beiarn Jeger- og Fiskerforening som har 4 senger (sikringshytte).

BOT

=

låst med BOTs egen nøkkel

DNT

=

låst med DNT-nøkkel

Å

=

åpen

Alle hyttene er ubetjente, og de er tilgjengelige hele året.
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Tabell 5a: Turer – 2018

Tabell 5b: Turer – samleoversikt 2011 – 2018
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Tabell 6: Kurs – 2018

Tabell 7: Trimpostopplegg 2018

Diagram 1: Turdeltakelse 2011-2018
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Diagram 2: Diagrammer 7-toppsturen
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