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1 TILRETTELEGGING 

 Hyttekomiteen 

Innledning 

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) drifter 14 hytteanlegg. BOTs hytter har totalt 270 sengeplasser 

(1 mer enn i fjor) og 250 senger.  

Fra Egnarbua nede i flomålet til Tåkeheimen på toppen av Svartisen har foreninga et overnattngstilbud 

som dekker de fleste ønsker og behov.  

Corona-året 2020 

Ett av foreningens mange strategiske mål er å øke overnattingstallet på hyttene. Et mål som ble effektivt 

torpedert fra 12. mars og ut året. Overnattingstallet sank med 38 % og sluttallet ble 4 382. Dette er 

omtrent som landsgjennomsnittet. Det er og verd å merke seg at det er stor variasjon mellom hyttene. 

Tallet varierer fra minus 63% til pluss 18%.  

Hyttedriften i år har i stor grad vært konsentrert om tiltak mot koronaspredning. Alle hyttetilsyn har 

etterstrebet å følge de nasjonale forordninger. Jevnt over – men dog i varierende grad - har BOT klart å 

etterleve de rammevilkår som ble satt nasjonalt.  

Bruk av hyttene  

Vi hadde 4 382 overnattinger på hyttene i telleåret 2019-2020. Det er en nedgang på 38,1%. Besøket på 

de enkelte hytteanleggene har variert.  

Størst prosentvis økning har Egnarbua (18 prosent) eller 22 flere overnattinger enn året før.  

Størst prosentvis nedgang har Gråtådalstua (- 63 prosent) eller 69 færre besøkende.  

Av de store anleggene har Bjellåvasstua 496 færre overnattinger og Lønsstua 460 færre overnattinger.  

Det er rapportert om 241 dagsbesøk på hyttene, som er 219 færre enn i fjor.  

Antall besøkende er notert til 3553, dvs 2412 færre enn i 2019.  

Til tross for Koronabegrensingene er det allikevel 12 overnattinger hver natt hele 2020. 

I 2019 var tallet 19. Så helsvart er det ikke.   

Hyttekomiteens sammensetning 

Knut Storteig, Nikolai Støver, Ann Kristin Johnsen,  Hans-Magnus Herstad, Tor Magne Andreassen 

Komiteens virksomhet 

Møter. 

Komiteen har vært samlet til 13 møter, og behandlet 108 saker. I tillegg har noen medlemmer deltatt på 

flere møter i forbindelse med konkrete prosjekt. 

Det har også i år vært avholdt møter med enkelte hyttetilsyn. Dette gjelder Trygvebu (nytt tilsyn) og 

Lurfjell (nye medlemmer i tilsynsgruppa).  

Videre har representanter fra hyttekomiteen deltatt på årsmøtene til Saltdal, Meløy og Gildeskål Turlag. 

Dette er nytt av året og bør bli en tradisjon.  

Alle møtereferater fra hyttekomiteen ligger på nett.  

Tilsynsperm.   

Denne oppdateres med ujevne mellomrom - kun på nett.  

Skyen. 

I år har hyttekomiteen migrert til DNT-skyen. For de enkelte tilsyn betyr det at all dokumentasjon 

relatert til hytter i stor grad ligger der. Dette gjelder de årlige rapporteringene – HMS, dugnader, 

besøksregistreringer, og vedlikehold/bestillinger - gjøres direkte fra din PC/nettbrett/mobil.  
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I all hovedsak har dette gått smertefritt.  

Videre vil en del bakgrunnsmateriell, f eks hyttetegninger, legges der.  

Alle kontaktpersoner får info fra hyttekomiteen. Disse er da ansvarlig for videre informering til de 

andre i sin tilsynsgruppe.  

Nyttig nettadresse: bot.no/hyttekomiteen  

Dugnadsdeltakere.  

Også i år har det vært flere frivillige med på fellesdugnader. Disse kommer i tillegg til hyttetilsynene og 

andre tillitsvalgte.  

Månedens hytte. 

Dette er ett av tiltakene i stratregiplanen for økt besøkstall.  

Første markedsføring er i nov/des 2020 og Egnarbua/Kårstua er de aktuelle hyttene. Hvordan dette 

forløper er Corona-følsomt.  

To nye anlegg er utpekt for vårhalvåret 2021. 

 

Det årlige tilsynsmøtet. 

Dette ble ikke avholdt pga Koronapandemien, men vil bli forsøkt arrangert alternativt som tematiske 

webinarer utover vinteren. 

Med andre ord: Den digitale verden er kommet for å bli.  
 

Større utbedringer med ekstern finansiering 

Komiteen forsøker å få tak i milder til tiltak som går ut over ordinær drift. Her følger en kort oversikt: 

- Bjellåvasstua. Ny toalettløsning er montert. Dette inngår i prosjekt Bjellåvass 2022. 

- Tverrbrennstua ‘21. Her har en startet bytting av vinduer. Videre er kjøkkenet flyttet og 

ny sofa installert. Dette inngår i prosjekt T-2021 og arbeidet kan følges på egen nettside 

og facebook-oppslag. 

- Gjælentunet  avslutter prosjekt G-2020 i år. .  
o Ute: Meget lang drenering er lagt ned for å tømme utearelat for vann.  

o Egnarbua: Båt og flåteopptrekk er ferdigstilt, Ny sovesofa montert.   
o Kårstua:  Plattingområdet er kraftig utvidet. Dobbeltsenger utvidet til 120 cm 

bredde. 

o Hovedhuset: Alle dobbeltsenger er utvidet til 120 cm bredde. 

o Hundehus: Utvidet med en ny sengeplass.  

o Førrhaugen: Utsiktspunktet har fått egen benk og sti er merket.   

o Parkeringsplassen: Nytt infoskilt montert.  

o Rapportering gjøres i 2020. 

 

- Lønsstua prosjekt ‘23 

Nye vinduer til hytte 1 innkjøpt og vil bli montert første del av 2021.  

 

Hyttekomiteen ser det som viktig å hente eksterne midler i størst mulig grad for større kapitalkrevende 

prosjekter. For kommende år vil det bli fortsatt fokus på innhenting av eksterne midler til oppgradering 

av utvalgte hytteanlegg.   

Alle hyttesponsorer blir synliggjort via BOTs nettside  
 

Skader på hytter.  

I år er det Tverrbrennstua som har fått trøkket. Dette i form av store snømengder. Forsikringsoppgjør 

muliggjør utbedringer uten at BOT belastes økonomisk.  
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Betalingsløsninger 

Der er gjort større endinger dette året. Retning er mot mer digitale løsninger, samt betaling i forkant  i 

stedet for i etterkant  

Covid 19 tvang fram betalings-/registeringsløsninger som muliggjorde forhåndsbooking.  

Dette er nå et system som er kommet for å bli. Alle sengeplassene er nå tilrettelagt for forhåndsbooking 

og dermed også forhåndsbetaling. Tilbakemelding fra gjestene er i overraskende stor grad uforbeholden 

positiv.  

I tillegg er BOTs hytter nå registrert i den nasjonale betalingsappen «DNT hyttebetaling». Dermed kan 

gjester av alle nasjonaliteter gjøre opp for oppholdet digitalt.  

Det er, uansett betalingsløsning, viktig at hyttetilsynene leverer inn protokollark og tømmer 

betalingskassen minimum de gangene som er beskrevet i tilsynspermen. 

Vinteren 2018-19 ble det igangsatt tiltak for å logge besøksaktivitet på noen hytter. Dette for å forsøke å 

avdekke bruk og manglende innskriving i protokoll. For 2020 er det kun Midtistua som har hatt 

nevneverdig stort avvik mellom registreringer i besøksprotokollen og ‘sniker-loggen’.  

Forsikring 

Bygninger og dugnadsfolk er forsikret i Gjensidige. Det gjelder ulykke-, bygning- og løsøreforsikringer. 

Oppdatering av HMS-dokumenter er gjort og skal videreformidles/repeteres for alle tilsyn.  
 

Tilsynenes drift og vedlikehold av hyttene 

Det er gjort ordinært dugnadsarbeid rundt 2800 timer inkludert en reisetid på over1000 timer. Dette er 

vel 100 flere timer enn i 2019. En mer detaljert oversikt over arbeid på hver hytte følger under.  

 

Hyttekomiteen har med sin virksomhet, med møter og annet arbeid, en timeseddel på ca. 290 timer. I 

tillegg kommer dugnadsarbeid i 3 prosjektarbeid (Gjælen. Lønsstua og Tverrbrennstua) med 1070 

timer. 

Til sammen innenfor hyttedriften får vi over 4160 dugnadstimer i løpet av 2020. En stor takk til alle! 

Vedlikehold og økonomi 

For å antyde omfanget av vedlikehold i brukte kroner er det i år brukt ca. kr 550 000 på vedlikehold, 

drift og tilsyn på alle våre hytteanlegg. I tillegg kommer eksterne midler til prosjekter omtalt over.  

Om man også skulle sette en prislapp på den ubetalte dugnadstiden, vil en se at det er snakk om langt 

større beløp, ca kr 800 000 bare i ’arbeidspenger’.  

Det ’vanlige tilsynet’ består av bla  rundvask, sengetøyskift, dotømming, snemåking, sørge for 

forbruksmateriell, vedforsyning og annet enklere vedlikehold.  De fleste anleggene har dokumentert 

årets dugnadsarbeid på denne nettsida: https://www.bot.no/hyttelogg/  

Her følger en oversikt pr hytte utover det vanlige tilsynet:  

1. Argaladhytta 

2. Beiarstua 
Noen nye madrasser. Montert brannsikringsplate bak ovn. Malt vinduer gammelhytta.   

3. Bjellåvasstua 
Ny doløsning.    
En ny madrass 

4. Gjælentunet 
Ny vannpumpe er montert  
Andre utbedringer er omtalt i kapittel over.  
Gjælentunet er selvforsynt med ved. Det er og god oppslutning om de tre fellesdugnadene (jan-
apr-sept). Disse annonseres på nett og er dermed en god mulighet for å introdusere nye 
personer (og mulige framtidige tilsyn)  for hyttedrifta.  

https://www.bot.no/hyttelogg/
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5. Gråtådalstua 
Gjerde rundt hytta  
En ny madrass 

6. Lurfjellhytta 
To nye madrasser  

7.  Lønsstua 

8. Storjordstua 
Eies og driftes av Nasjonalparksenteret og utføres i samarbeid med BOTs tilsyn. Hytta har ikke 
vært administrert av BOT fra mars og ut året.  

9. Trygvebu 
Stor veddugnad. Malt alle vinduer  

10. Tverrbrennstua 
Se avsnitt over  

11. Tåkeheimen 
  

 

Nye tilsyn: 

- Trygvebu: Marius Saunders  

- Beiarstua: Anne Grethe Husmo 

- Miditstua: Lena Fjelldal og Bjørn Pedersen  
- Lurfjellhytta: Johanne Ridder og Simon Rilling. 

Velkommen til dere alle og spesielt til to ‘immigranter’. Det er bra at nye øyne og hender kan bidra til 

drift av hyttene. 

HMS 

BOT ønsker å holde fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hyttetilsynene sender inn rapportskjema, som er 

en del av grunnlaget for HMS rapportering. Dette gjør at vi kan følge med på energiforbruk, gode 

hygienetiltak, samt ha kontroll på brannsikring og gass. 

Det er viktig for kvalitetssikringssystemet at tilsynene fører disse skjemaene så godt det lar seg gjøre. 

Vi får dermed opplysning om bl.a skifte av brannslukningsapparater, slanger og ventiler til gass etc. 

Skjema for dette er flyttet fra papirbasert rapportering til skyløsninger.  

Retningslinjer/HMS er fornyet – se tilsynspermen.   
 

Utfordringene og oppgavene for alle hyttetilsynene og -komiteen vil være:  

- å opprettholde kvaliteten på hyttene, samt fokusere på det som frister besøkende til flere og 

lengre opphold.  

- å gjøre hytteopplevelsen positiv for ferske og erfarne besøkende.  

- å bidra positivt til nye og kreative tiltak - på tvers av komitegrensene - for økt hyttebesøk.  

- å melde inn alle utbedringer som blir gjort til hyttekomiteen slik at nettsider blir oppdatert.   

Sluttord 

2020 ble året da alt ble annerledes. Covid 19 satte oss tilbake når det gjelder 

besøk. Samtidig initierte det nytenkning og nye tiltak som skal løfte oss inn i 

framtidas hyttedrift.  
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 Rutekomiteen 

Rutetilsynene har som vanlig fortatt inspeksjon og vedlikehold av rutenettet vårt. Hver høst skal 

tilsynene sende inn rapport om tilstanden på rutene og rapportere behov som krever mer omfattende 

handlinger. Vi har mer enn 30 ruter med respektive tilsyn. Bortsett fra ett tilsyn har vi innhentet 

rapport fra alle enten ved innsendt skjema eller purret pr telefon. Vi mener derfor å ha bra oversikt 

om tilstanden i rutenettet. I øyeblikket mangler vi tilsyn på to ruter. 

Av behov for forbedringer som rapporteres er i første rekke klopplegging på våte områder for å unngå 

unødvendig terrengslitasje. I tillegg foreslås noen små stokkbruer over bekker som er vanskelig 

passerbar ved stor vannføring. 

Opprinnelig var det planen å gjennomføre felles møte på vårparten med tilsynene. Det ble lagt bort på 

grunn av pandemi-situasjonen. 

Reetablering av brua ved Tverrbrennstua er det mest omfattende prosjektet som er gjennomført i år. 

Den nye brua er bygd med kraftige stålbjelker, som vi håper vil tåle belastningen av de store 

snømengdene som tidvis legger seg i området. 

I tillegg er det gjort en del oppfølgingsarbeid med «skiltprosjektet»; utplassering av manglende skilt og 

oppretting av feilleveringer. 

Vi har deltatt i en rekke møter og befaringer i forbindelse med etablering av reingjerde langs jernbanen i 

området Kjemåfoss/ Kjemåga stasjon. Dette medfører at vår rute må legges om. 

Sammen med Hyttekomiteen og daglig leder er det gjennomført møte med Midtre Nordland 

nasjonalparkstyre v/sekretariatet om vår aktivitet i nasjonalparkene og behovet for godkjenninger. 

Videre har vi satt igang prøveprosjekt med GPS-merking av anbefalte traseer som ikke er fysisk T-

merket. Det gjelder i første rekke vinter/ski-traseer. 

I løpet av året er det utført 591 dugnadstimer i terrenget og til ulike administrative oppgaver. 103 

persontimer er gått med til transport. Tilsammen 694 timer. 

Til neste år kan vi forhåpentligvis ha mulighet til bedre oppfølging av tilsynene gjennom felles møte(r). 

I forbindelse med møte med Midtre Nordland nasjonalparkstyre v/sekretariatet har vi levert en liste over 

aktivitet som vi ønsker å gjennomføre i løypenettet som ligger i verneområder. Det gjelder til sammen 

ca 500 meter klopplegging. Dersom vi bruker sibirsk lerk, vil det medføre en betydelig kostnad. I 

tillegg vil det medføre omfattende transportbehov som vi håper Fjelltjenesten kan hjelpe oss med. 

Arbeidet med montering av kloppene vil også kreve organisering av dugnader. 

Vi har bedt om godkjenning av tre til fire mindre stokk-bruer. Et par eksisterende bruer er blitt skadet i 

løpet av vinteren og må repareres. I den forbindelse må det fraktes inn nye materialer, og endel 

vrakmateriale må fraktes ut. 

Arbeid med organisering av ordning med GPS merking av ikke fysisk merkede traseer må videreføres.  
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 Tussvatnetkomiteen 

 

 

Deilig skøyteis på Tussvatnet denne dagen! 

 

Tussvatnetkomiteen består i november 2020 av John Tore Pedersen (leder, skriver av årsrapporten), 

Marie Stabell Rødsand, John-Birger Holtmo og Arild Johannessen. 

I 2020 har det skjedd lite med Tussvatnet-saken. Selvfølgelig mest pga korona, men også grunnet at vi 

enda venter på at kommunen skal gjøre ferdig alt det formelle i forbindelse med festetomt. Noe som nå 

har tatt svært lang tid! Men da dette forhåpentligvis i 2021 blir klart overtar BOT formelt byggene fra 

kommunen. En tosidig bindende avtale imellom kommunen og BOT ble underskrevet allerede våren 

2019, så det er uansett 100% sikkert at prosjektet blir noe av. 

I starten av 2020 fikk vi til et møte med kommunens byggeavdeling hvor kommunen stilte med fem 

representanter (en fra ok-avdelingen), èn arkitekt fra Gnist stilte og vi fra BOT stilte med tre personer. I 

dette møtet ble ulike prinsippløsninger for bygging diskutert.  

 

 Møte hos kommunen, 050220. 

 

Ellers i 2020 lagde John Tore et «skilt» med Tussvatnet påskrevet (vist på første bilde i årsrapporten). I 

tillegg kjøpte han inn manglende utstyr til Tussvatnet (f eks motorsag med verneutstyr og en drill pluss 

diverse andre ting). Dette ble fraktet oppover med pulk. I tillegg ble det et par turer oppover med pulk 

med gamle turskilt fra Bodømarka. Disse skulle ellers i forbindelse med rydding av gamle lokaler hos 
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BOT kastes. Smines hadde idèen om en turskiltutstilling der oppe. John Tore fraktet oppover flertallet 

av skiltene han tok med, slik at de som har lyst nå kan lage en slik utstilling ved Tussvatnet. Resten 

(etter to turer samme kveld gadd han ikke ta en tredje tur) tok han vare på selv og laget sin egen 

turskiltutstilling på sin egen tomt i Bodømarka. John Tore utforsker ellers stadig det flotte området 

oppover mot og over Himmelsynheian til Erlingbu, og hadde seg noen flotte skiturer der snøvinteren 

2020. Denne vinteren ble for øvrig huset nesten helt nedsnødd og vinduene måtte måkes fri for ikke å 

presses inn (så det måtte bli en påsketur inn dit selv om koronareglene runget over landet og det føltes 

som at «dugnadspolitiet» lå rundt hvert hjørne :-). 

 

 

 

I frivillige verv vil det alltid være slik at det er «privatlivet som bestemmer» - og da særlig for personer 

med små barn som alle vi i komiteen har. Når årene går så endrer prioriteringene seg og det en har lyst 

til å bruke tid på (f eks at en kjøper egen hyttetomt). Men det virker som at alle som pr nå er med i 

komiteen enda har lyst til å være med i prosjektet i ulik grad. John Tore slutter i Turkomiteen og med 

ansvaret for Ti på topp for å forhåpentligvis ha mere energi til å jobbe med Tussvatnet igjen fra 2021. 

Men det vil uansett være en stor fordel å få med andre ressurssterke og gjennomføringssterke personer 

inn i komiteen eller i en arbeidsgruppe utenom komiteen. Personer som kan motivere til å få prosjektet 

100% «inn på skinner». 

Prosessen vil gå videre – forhåpentligvis fortere enn i 2020. Vi håper å kunne invitere alle interesserte 

til en fellesdugnadshelg ved Tussvatnet våren, sommeren eller høsten 2021! Dette ble avlyst i 2020 

grunnet korona. 

Det vises ellers til tidligere årsrapporter for mere om f eks arbeidet til Gnist arkitekter. 
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2 TURAKTIVITET 

 Turkomiteen 

Turkomiteen (TK) består ved utgangen av 2020 av John Tore Pedersen,  

Ann-Helen Arntsen, Marit Sand Knutsen, Øystein Rushfeldt, Henrik Bell Thronsen og Ivar Aanerød. 

Ivar ble med i slutten av året. John Tore Pedersen og Ann-Helen Arntsen slutter i komiteen våren 2021. 

 

Komiteen har dette året avholdt to ordinære møter. John Tore sitter i tillegg i en arbeidsgruppe for Ti på 

topp sammen med Bedriftsidretten. Det har naturlig nok vært mindre møter enn vanlig grunnet korona. 

 

Hovedoppgavene i løpet av året for turkomiteen har vært detaljplanlegging av turkomiteens turer til 

BOTs vinter- og sommerturprogram, samt å være medarrangør av Ti på Topp. Komiteen har også 

ansvaret for å holde turlederne til BOT «varme», dvs gi de nyheter om ting som skjer og gjøre slik at de 

føler seg inkludert i BOT. Turkomiteen er gjerne sett på som fagpersonene innen tur hos BOT, og 

diskuterer mange slike saker på sine møter.  

Turlederutdanning og turledersituasjonen  
Særlig om sommeren er det mange aktive turledere i systemet, noe som har gjort det mulig å 

opprettholde et bredt turprogram. Dog begynner det å bli en stadig større utfordring med at det trengs 

flere vinterturledere som er i stand til å ta de «harde» turene - f eks over Saltfjellet. Når det gjelder slike 

turledere har antallet gått ned de siste årene.  

Turaktivitet  
I 2020 gjennomførte TK 17 turer, med totalt 147 deltakere. Herav 6 vinterturer (3 dagsturer og 3 

overnattingsturer) og 11 sommerturer (7 dagsturer og 4 overnattingsturer). Totalt var det 11 dagsturer 

og 7 overnattingsturer. 5 turer ble avlyst. Antallet turer fra TK i årene før har vært 45 i 2016, 35 i 2017, 

36 i 2018 og 32 i 2019. Det er naturlig med litt variasjoner i antallet fra år til år, avhengig av vær og 

turledere. 2020 har vært sterkt preget av korona og smittevernrestriksjoner, noe som forklarer mye av 

nedgangen i antall turer. Vinteren 2020 var i tillegg en vinter med mye ruskevær. 

 

Turaktiviteten anses etter disse forholdene som god. Det er ikke noe mål i seg selv å ha mest mulig 

turer, men heller ha et kvalitetsmessig turprogram med varierte og spennende turer. Hvis nedgangen i 

antall turer fortsetter «etter korona» må det imidlertid gjøres ekstra tiltak for å holde turaktiviteten oppe! 

 

Våre planleggingsmøter med turlederne før hvert nye turprogram er veldig viktige for å få gode og 

varierte program. I 2020 ble det grunnet korona ikke holdt noen slike turplanleggingsmøter, og dette er 

nok også en av grunnene til nedgangen i antall turer. 

 

Alle i TK er med på disse møtene. På disse møtene serverer vi middag før vi går i gang med litt 

informasjon fra TK. Deretter starter planleggingen av turprogrammet, gjerne med en kake- og 

kaffepause innlagt. Hvis det f eks er Tillitsvalg- og turledersamling holder vi gjerne disse møtene i 

tilknytning til det istedenfor. Henrik Thronsen (og nå også Ivar Aanerød) har hovedansvaret for å «sy 

sammen» programmene etter disse møtene. 

Dugnadstimer  
Mange ulike turledere har i 2020 bidratt til et mangfoldig turprogram og lagt ned mange dugnadstimer 

på dette – 804 timer! Dette tallet har gått ned forholdsmessig etter antallet turer (det var på 1458 timer i 

2019). 

 

Turkomiteens medlemmer har gjort 250 timer dugnad mens toppfadderne på Ti på topp har gjort 140 

timer. Totalt bringer det oss opp i 1194 timer dugnad fra aktiviteter som Turkomiteen «står bak»! 

Selvfølgelig umulig å beregne nøyaktig antall timer, men dette omtrentlige tallet selv fra et koronaår gir 

et bevis på at turaktiviteten i BOT enda er bra! 
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Ti på topp  

Ti på topp-samarbeidet med Nordland Bedriftsidrettskrets fortsatte i 2020. 2467 personer deltok på Ti 

på Topp dette året, opp fra 2007 i 2019, og fra 1527 i 2018! Det ble nok en gang satt rekord i antall 

turer. I 2020 ble det logget 64098 turer, opp fra 47845 i 2019 og 29017 i 2018. Et gjennomsnitt på 26 

turer for hver deltaker. Antallet topper / turmål var 15 i 2020, pluss et par bonusplasser som kom med 

etter hvert. 

Appen, som har all nødvendig infrastruktur med både betaling, registrering, turbeskrivelser, 

deltakerlister, kart og innsjekking av turer med gps på mobiltelefonen – fungerte bra også denne 

sesongen. Appen videreutvikles stadig av et lokalt Bodøfirma. Det er enda mulig å logge seg inn på en 

nettside og registrere turene i etterkant. Postkasse med bok ble det slutt med i 2020 grunnet korona. 

Toppfaddere (som John Tore er ansvarlig for å finne) gikk imidlertid ut med et kodeark for ti av 

plassene. Om postkassene med bok skal «komme tilbake» etter korona må den nye ansvarlige for Ti på 

topp fra BOT og Bedriftsidretten ilag avgjøre da. 

Det ble gjennomført 3 møter i Ti på Topp-komitèen inneværende år. Premieutdeling var i november. 

Det ble i 2020 ikke satt opp fellesturer til mange av de utvalgte toppene/turmålene slik som tidligere år, 

dette grunnet korona. Vi får håpe dette kommer tilbake senere år. 

John Tore Pedersen har plukket ut topper og turmål for 2021, med toppfaddere. Her blir det en fin 

blanding av kjente og ukjente, lette og hardere topper. Det er et mål å ha med flere «ukjente» topper 

hvert år, og da rullere på de mer kjente toppene fra år til år. John Tore Pedersen skriver også alle 

turbeskrivelsene til Ti på topp, noe som er en tidkrevende men morsom jobb! 

Facebook-gruppen til Ti på topp Bodø ble «overtatt» av komiteen i 2015. I denne perioden har 

medlemstallet økt fra 200 til ca 2900 medlemmer. Dette uten å være markedsført noen plasser. Det er 

ikke noe mål i seg selv å ha flest mulig medlemmer, men være en plass hvor deltakerne får god 

informasjon både fra andre medlemmer og fra oss som er med og arrangerer Ti på topp. 

BOT og Bedriftsidretten deler på overskuddet fra Ti på topp. Etter å ha satt opp programmet for Ti på 

topp i 6 år gir John Tore Pedersen seg med dette etter at programmet for 2021 er spikret, og derav også i 

Turkomiteen.  

Det er viktig at BOT da finner «riktig» erstatter eller erstattere (om flere skal ha ansvaret for det). Det 

har etter hvert og med den stigende populariteten siden dette er «turkonkurranse nr 1» i Bodø blitt 

mange tråder å holde i og ha oversikt over. Naturforvaltning, grunneiere, parkeringsforhold, sårbar 

natur, den rette spredningen geografisk og i vanskelighetsgrad… - er noen av tingene å tenke på. Det er 

også viktig å «stå imot» hvis en får innspill fra personer eller grunneierlag som ikke vil ha turgåere i sitt 

område. Dette hvis de ikke har andre grunner til dette enn at de ikke vil ha folk i «sitt område». Husk at 

Allemannsretten (Friluftsloven) er et veldig viktig prinsipp for både oss i DNT og alle i hele landet! 

Bedriftsidretten har bl a fått vurdert juridisk slike innspill andre plasser i landet, og loven har da vært på 

«vår» side. Det blir selvsagt noe annet hvis folk med innspill har gode grunner som f eks sårbar natur 

eller andre ting. Heldigvis er de fleste personer en er i kontakt med positive og vi har de siste årene hatt 

et godt samarbeid med flere lokale folk! 

Så er det selvsagt 100% opp til etterfølger om den vil gjøre like mye ut av det som JTP har gjort. Det er 

jo ikke nødvendig å finne 6-7 «nye og ukjente» plasser hvert eneste år, «back-up-katalogen» begynner 

etterhvert å bli stor, så kanskje halvparten av dette heller er et riktigere tall. De fleste turbeskrivelsene 

finnes jo også fra før. Men så lenge JTP (som er den som skriver dette) har satt opp dette programmet så 

har det nå vært slik (og det har sikkert også vært en bidragsyter til den store suksessen de siste årene). 

Miljøpåvirkning   

Vi benytter kollektiv transport ved mange av overnattingsturene og legger opp til samkjøring ved flere 

av dagsturene. Plastbånd har blitt byttet ut med papirbånd for de plassene det trengs litt merking til i Ti 

på topp. Samtidig er det slik at for å komme seg ut i naturen trenger man transport, derfor er «grønne» 

friluftslivsfolk ofte blant de som bruker mest transport hvert eneste år – et faktum som er umulig å 

komme unna. 

Sikkerhet  
Sikkerhet er et viktig tema for oss i TK, og er noe vi har et kontinuerlig fokus på. Dette gjelder både 

under planlegging av turprogrammet og f eks skriving av turbeskrivelsene til Ti på topp. Vi diskuterer 
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også stadig spesielle hendelser som har skjedd på turer. På nettsiden til BOT (bot.no/turleder) ligger det 

mange dokumenter som Turkomiteen har laget som turledere kan bruke til å forberede og gjennomføre 

turen sin. Flere av disse dokumentene har sikkerhet som et gjennomgående tema. 

Konklusjon  
Turkomiteen gjør i samarbeid med alle turlederne og BOT en viktig jobb for å få folk ut på tur, både 

ved våre rikholdige turprogram og ved Ti på topp og den i år ekstra store deltakelsen der. Både det nære 

og det fjerne friluftslivet er virkelig populært for tiden!  

BOT og TK må likevel fortsette å utvikle seg og «følge med i tiden» for å fortsette å ha en tilsvarende 

rolle også i framtiden. Det er bl a viktig å få turprogrammene «tilbake» i normalt antall etter korona. 

 

Å være med på en arrangert tur er ofte folks første møte med BOT – deres første skritt i sin «BOT-

karriere» - og en veldig viktig bidragsyter til å skaffe folk som etter hvert blir både frivillige i komiteer, 

dugnadsdeltakere, turledere osv. 

 

Så har det (bl a ved å få lov til å gjennomføre Ti på topp like etter den store nedstengningsperioden) 

føltes godt å få bidra til at noe i dette veldig spesielle året 2020 i hvert fall har vært tilnærmet normalt. 

 Barnas turlag Bodø 

I anderledesåret 2020 ble også arbeidet til Barnas Turlag annerledes. I vinter ble komiteen oppløst, da 

de fleste medlemmene ønsket å trekke seg ut. Planen var å bruke vinteren til å rekruttere nye 

medlemmer av komiteen. Men så kom Covid-19 og satte en stopper for dette. Dermed var Barnas 

Turlag uten komite fra vinteren til høsten 2020, og det ble ikke arrangert noen turer i løpet av 

sommeren. I høst fikk vi på plass en ny komité etter litt rekrutteringsarbeid. Moira Hutchinson og Ida 

Johanne Nova ønsket å fortsette. Silje Normann som har vært aktiv i Børvasstindan Classic, Kari Jentoft 

Saksenvik, Guro Katrine Prestegård, og Nuwar Salman har nå tredd inn, og vi har fått etablert en ny 

komite. Monika Morel Holand representerer kontoret og bidrar også noe som turleder.  

I høst har komiteen avholdt et fysisk møte i oktober, over 3 timer, som utgjør 18 timer dugnad. Her fikk 

vi på plass det meste av aktiviteter som komiteen ønsker og har anledning til å være turledere på for 

vinteren 2020/2021. Vi planla å møtes til komite-møte/julebord, men dette ble avlyst grunnet 

anbefalingene fra regjeringen. I stedet har Monika fra kontoret hatt dialog med de enkelte for å få 

spikret ferdig programmet og få turledere til alle turer. Det er foreløpig ingen turledere ut over de som 

er i komiteen.  

Turaktivitet  

Vinteren 2020 planla Barnas Turlag å arrangere 9 turer. Av disse ble bare en gjennomført før Corona 

stengte ned landet. Kom deg ut-dagen på Bestemorenga ble arrangert 2. februar. De andre turene måtte 

avlyses. På kom deg ut-dagen var det rundt 500 deltakere på Bestemorenga.  

Etter at vi fikk samlet en komite i høst, fikk vi planlagt to turer som vi har gjennomført høsten 2020 – 

med stor suksess. En tur i Maskinisten, og en tur til Heggmokulpen, med omentrent 50 deltakere på 

hver. På turene i år har vi måttet bruke påmelding i forkant, for å ha en oversikt over deltakere, samt at 

man ikke kan overskride et visst antall som samles. Dette har fungert fint på de to turene vi har 

arrangert. Dette fortsetter vi med inn i 2021. 

For vinteren 2021 har vi laget et variert program, der vi har tatt utgangspunkt i de gamle 

turprogrammene og gjentatt noen aktiviteter, samt planlagt noen nye turer. Det er fint å kunne 

samarbeid med andre organisasjoner slik som fisketur med Faxsen. Fokus kommende sesong vil være at 

de nye styremedlemmene kommer seg på plass, og forhåpentligvis finner glede og mening i å arrangere 

turer. Flere har små barn, og vi håper at de kan tenke seg å være med en stund framover. Det blir 

spennende å samarbeide med dem, og se hva vi får til sammen framover og mot sommeren.  

Vi håper at landet åpner litt mer i 2021, og at vi kan ha flere deltakere med på noen av turene, spesielt 

på Kom deg ut-dagen. Hvis restriksjonene fortsetter, kan det bare være 200 deltakere. Vi håper på godt 

vær og gode skiforhold ut over vinteren, slik at turene våre kan gjennomføres og inspirerer familier med 

barn til å være mer ute! 
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Vi har også fått laget brosjyren «Turungen» med oversikt over årets turer, som vi har sendt ut til 

medlemmene i 2020, og de som har meldt seg inn i 2021. 

 DNT ung Bodø 

Medlemmer 

Ved utgangen av 2020 har vi totalt 449 medlemmer i DNT ung Bodø. Det er en liten nedgang fra i fjor 

da vi hadde 466 medlemmer.   

Styret 

Det har skjedd litt endringer i styret i løpet av 2020. Siden årsmøte i februar fikk styret i DNT ung inn 3 

nye medlemmer: Mikkel Krogstad, Kaia Krogstad og Torunn Slettemark Hovden. Ida Fuhr Holm, 

Signe Langballe og Viktoria Skipnes har gått ut av sine verv i styret. Styret består nå av Mikkel 

Krogstad, som ble konstituert som leder av styret i oktober, Sunniva Amundsen (konstituert nestleder), 

Solveig L. Sørensen, Helene Halland, Emilie Trandem, Margrethe Skjelbred og Naima Kahn Nergård. 

Viktoria Skipnes, tidligere leder, er med i landsstyret i DNT ung og har ansvar for Region Nord. 

Viktoria er fortsatt engasjert i aktivitetene som skjer i Bodø, og er turleder på turer, og samarbeider med 

kontoret. Fra slutten av juli tok Monika Morel Holand over ansvaret for DNT ung i administrasjonen, 

mens Marie Stabell Pettersen er i permisjon ett år.  

På grunn av den spesielle situasjonen landet vårt og verden har vært i dette året siden mars, har det vært 

et annerledes år for alle, også for aktiviteten i DNT ung.  

Det ble gjennomført ett styremøte i januar og årsmøte i februar før Corona stengte ned landet. Det ble 

holdt ett styremøte via Teams i april. Vi startet opp med fysiske møter i september, og har hatt til 

sammen 3 møter i høst. Til sammen utgjør dette 5 styremøter og ett årsmøte. I desember ble det 

arrangert et julebord hvor noen i fra styret var med. Fram til vi fikk på plass styreleder har Monika kalt 

inn til møter, men i hele høst har styret vært selvgående i form av planlegging og gjennomføring av 

turer, og Mikkel har laget innkalling og engasjert seg mye i vervet sitt.  

DNT ung har en observatørplass i BOTs styre, og vi skal forsøke å fylle denne rollen slik at vi kan ha 

en observatør på noen av styremøtene i 2021. 

Turer og andre aktiviteter 

Det har naturlig nok vært mye mindre deltakere og aktiviteter, siden muligheten for turaktivitet har blitt 

så kraftig redusert i deler av 2020. På de aktivitetene som har blitt gjennomført har vi til sammen hatt 

89 deltakere inkludert deltakerne på vinterleir (det ble ikke arrangert sommerleir på grunn av Corona). 

Mange turer har blitt avlyst fra mars fram til sommeren. Også noen pga vær og Corona-restriksjonene ut 

over høsten. Styret og ungdomsgruppa har likevel vært aktiv og engasjert, og det har vært godt oppmøte 

på styremøtene, og mye engasjement. Særlig rundt arrangementet «Hopp i Havet», i forbindelse med 

TV-aksjonen - da mobiliserte gruppa på kort tid, og fikk skapt mye positiv omtale både i media og 

sosiale medier. Det ble arrangert på Moloen i Bodø, og de fikk med seg mange. Målet med aksjonen var 

å samle inn penger til TV-aksjonen. Turprogrammet har i løpet av året vært variert med lavterskelturer, 

litt lengre turer og turer for de som vil utfordre seg litt mer.  

DNT ung planla 6 turer på vinterturprogrammet, og 9 turer/aktiviteter på sommer og høstprogrammet. 

Av disse var det 2 som ble gjennomført på vinteren/vår, og 8 som er gjennomført på sommer og høst-

programmet.  

I tillegg til turer har foreløpig 1 av styrelederne fullført ambassadørkurs (digitalt) i høst, og styreleder 

Mikkel har tatt grunnleggende turlederkurs i sommer.  

Vi har relativt bra kompetanse i styret, med flere som har grunnleggende turlederkurs, og noen som har 

sommerlederkurs. Turene som arrangeres har et nivå hvor de i styret kan arrangere turene selv, og styret 

er selv turledere på alle turer.  
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I høst har vi planlagt vinterturprogrammet – og det ble ferdigstilt i slutten av november. Det er et fint og 

variert program med turer hver måned.  

Dugnadstimer 

I forbindelse med aktivitetene er det registrert til sammen 138 dugnadstimer, fordelt på turplanlegging 

og turledelse. Til styremøteforberedelser er det beregnet at ungdomsgruppa har brukt til sammen 87,5 

timer. 

Vervetiltak og markedsføring 

I høst har vi snakket om muligheten for å kunne arrangere stand, både i fadder-uka på universitet og på 

videregående skoler. Men på grunn av Corona har vi måtte legge disse planene på is, og utsatt de om 

det lar seg gjennomføre til neste år. Ellers reklamerer turlederne for kommende turer når de er på tur, og 

det ble arrangert en tur for studenter ved Nord Universitet i forbindelse med 3- og 7-toppsturen, der det 

kom 15 deltakere. Dette ble en fin arena for å snakke om DNT ung og aktivitetene, og få tilbudet ut til 

nyinnflyttede studenter. Styret ser fortsatt at sosiale medier er en viktig kanal for å markedsføre turer. 

Facebook og Instagram brukes aktivt, og er en god kanal for å reklamere for turer. I skrivende stund 

05.01.2021 har vi 3455 følgere på Facebook (3383 i fjor) og 965 følgere på Instagram (834 i fjor). Vi 

har snakket om å lage plakater vi kan henge opp på universitetet – dette følges opp på nyåret, men dette 

må nok også utsettes, da skolene foreløpig er stengt og ingen studenter er på campus. Mot slutten av 

året fikk vi dialog med en nylig oppstartet studentgruppe, «Storm» som gjerne ønsker samarbeid med 

oss, og å dele våre aktiviteter. Dette vil bli aktuelt på nyåret, når de kommer litt mer opp å gå.  

Vi ser at vi har litt utfordringer med å få med deltakere på turer, og på en del turer er det mellom ofte 

bare mellom 3 -6 deltakere, selv om vi har plass til flere. Dette er veldig synd, da vi har et kjempefint 

tilbud til unge, og vi må trolig legge en strategi for hvordan vi kan nå ut til flere. 

På bålturen i desember fortalte en av deltakerne, Håvard Mikalsen at han kan tenke seg å bli med i 

styret. Kjempeflott. Vi vil invitere han med på årsmøtet.  

Nasjonale / Regionale samlinger i DNT ung 

Det er ingen i styret som har vært med på fysiske samlinger i år, da de har blitt avlyst. DNT region nord 

skulle ha en samling på Gjælentunet i høst, som ble avlyst pga. for få deltakere. Mikkel, Viktoria og 

Torunn var med på digitalt Landsmøte i april.  

Miljøengasjement 

DNT ung Bodø har de siste årene hatt et ønske om å øke fokus på bærekraftighet og ivaretakelse av 

miljøet, noe som også er en viktig del av DNT ung sin profil nasjonalt. Det har vært på dagsordenen på 

styremøter hvordan vi kan bidra, og det har blitt planlagt ulike arrangement og tiltak for å promotere økt 

miljøbevissthet. På grunn av Corona har dessverre flere av arrangementene blitt avlyst, men noe har vi 

fått til. Vi har delt info om miljø-vett på sosiale medier, og gav dette stor plass i forkant av Grønn 

fredag, i november. Her hadde vi tenkt å ha et bytte-arrangement i samarbeid med Skattkammeret, men 

vi måtte utsette dette, da det ble for vanskelig å gjennomføre med restriksjonene. Vi håper å få det til i 

april. Det har blitt arrangert Tur med retur – nærtur med søppelplukking, og dette er noe vi ønsker å 

fortsette med, men vi har utfordringer med å få deltakere med. Vi har diverse utstyr/premier vi kan 

bruke i forbindelse med disse turene. Til TV-aksjonen 2020 mobiliserte gruppa raskt og fikk satt i gang 

en digital bøsse, og «hopp i havet»-aksjon, for å skape oppmerksomhet rundt årets tema, som var 

opprydding av plast i havet, og fikk samlet inn en sum til TV-aksjonen.  

Konklusjon 

Vi har et veldig engasjert styre, som har god energi og et stort ønske om å skape varierte turer og gode 

opplevelser for unge i Bodø. Det er god dialog mellom kontoret og styret. Flere har vært med i styret 

over tid og er dreven i oppgavene, og noen nye er kommet til. At Mikkel som kom med i styret i februar 

ønsker å være leder, er veldig positivt, og han har et stort engasjement. Pga. Corona har det vært færre 

turer, og dette kan også være noe av grunnen for mindre deltakelse på turer. Vi må bare håpe på at året 

2021 blir et år der vi får bedre kontroll over pandemien, og at turene som er planlagt kan gjennomføres.  
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Til tross for et annerledes år, er styret veldig fornøyde med tur-året 2020, og vi gleder oss til å ta fatt på 

nye turer, inspirere og skape nye opplevelser i 2021! 

 DNT fjellsport Bodø 

Innledning 

Året 2020 har vært et spesielt år for DNT Fjellsport Bodø. Som oppsummert i årsberetning for 2019 har 

det vært et unntaksår hvor det har vært lite til ingen drift i styret, og hvor fremtiden har vært usikker for 

gruppen. Det ble gjennomført et sterkt forsinket årsmøte den 27. august 2020, hvor daværende 

styreleder Anders Nordgaard Dahle gav en status for de 12 fremmøtte. Hensikten med årsmøtet var å få 

på plass et nytt styre og videreføre driften av Fjellsport. Nytt Interimstyre ble valgt, og dato for 

konstituering ble satt. Alle i det nye styret er nye. Det betyr at det ikke vil rapporteres fra aktivitet 

tidligere i året 2020 her. 

Resultater 

Hovedutfordringen for DNT Fjellsport var videre drift. Dette har blitt oppnådd i den siste halvdelen av 

2020, men det er fortsatt utfordringer. Likevel har styret fått til mye som var tema på årsmøtet:  

Styret har gjennomført 5 ordinære styremøter: 31. aug (Konstituering) 9. Sept, 1. Okt, 22. Okt, og 2. 

des 20.  

På konstituering ble følgende interim-styre (til nytt årsmøte i februar 2021) konstituert:  

- Magne Bjerva Sagvolden (leder)  

- Svein Inge Sjøbu (nestleder) 

- Harald Bang 

- Martina Kibsgård 

- Aina Bye 

- Ingeborg Ressem 

Følgende andre aktiviteter har vært gjennomført:  

2. sep: Oppstartsmøte med BOT, (Magne Sagvolden, Monika Morel Holand, Berit Irgens) 

23. sept: Turledersamling med mini styremøte i forkant (hovedfokus planlegging vinterprogram); Bjørk 

7. okt: Møte med DNT ung (Magne Sagvolden og Aina Bye)  

27. nov: Digitalt fjellsportmøte for adm. tilsatte (Magne Sagvolden, Monika Morel Holand) inkl. Status 

og planlegging vinterprogram 

Det har vært gjennomført to fellesturer i høst:  

19. september: Overnattingstur til Åselidalen med topptur Urskardstind. 7 deltakere. 

1. november: Grottetur til Stortuvholet, Sørfold. 10 deltakere. 

Det ble også gjennomført digitalt Ambassadørkurs, hvor det var en rekke fjellsport – personer med. 

Dette er viktig da disse kan være nye turledere på sikt. Det er viktig at vi gjennom vinteren får sendt inn 

søknader på vurdering av aktuelle kandidater til godkjent DNT kurs, slik at de kan fungere som 

turledere på nyåret.  

I perioden ble det også søkt om midler fra Erling Bjørstads stiftelse, og vi fikk tildelt kr 41 000, som var 

halvparten av det søkte beløpet. Dette gir gruppen en viss økonomisk handlefrihet til å gjennomføre de 

søkte aktiviteter.  

Siden opprettelse av nytt styre i august har hovedfokus vært å berge videre drift av DNT Fjellsport 

Bodø. Dette har vi lykkes med. Det har vært noen måneder som har vært preget av å sette seg inn i 

rollen som styre, planlegge vinterturprogram og få oversikt på turledere. Samarbeidet med BOT, og da 

spesielt Monika Morel Holand som kontaktperson har vært utmerket. Styreleder har også hatt god 

kommunikasjon og støtte fra Roger Bareksten, rådgiver i DNT Fjellsport.  

Det er utarbeidet et foreløpig turprogram vinter, men hvor mange turer avhenger av at vi har kvalifiserte 

turledere tilgjengelig, samt COVID-19 situasjonen. 
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På siste styremøte takket vi av Ingeborg Ressem, som slutter da hun flytter fra Bodø. DNT Fjellsport 

Bodø takker for innsatsen!! 

Konklusjon 

Siste halvdel av 2020 har vært positivt for Fjellport, men nytt styre, en rekke styremøter, og også 

gjennomførte fellesturer.  

Det er likevel en sårbar situasjon, hvor det er ønskelig med enda flere som kan være aktuelle for 

styreverv, også med bakgrunn i en som er sluttet.  

Det er også svært få tilgjengelige turledere, og spesielt de som har vinterturlederkurs. Tilgang på 

turledere, og aktuelle kandidater til styret må være prioritet i kommende periode.  

Miljø/HMS 

Det er ikke registrert ulykker eller andre HMS forhold i den siste perioden av 2020. Det har vært fokus 

på gjennomføring av aktiviteter med tiltak basert på DNTs instruks for smitterverntiltak mot Covid-19.  

Det har også vært fokus på Veileder for turplanlegging og kompetansebehov ved Fjellsportaktivitet 

Fjellsport, som beskriver anbefalte krav til erfaring og kompetanse for å være turleder og deltaker.  

Det er en utfordring å etterleve krav til vinterturer, da det er svært få i BOT som har godkjent 

Vinterturlederkurs. Det er likevel en viktig del av HMS arbeidet å følge opp dette best mulig, samt 

gjennomføre gode risikovurderinger for aktiviteter og eventuelt beskrive avvik fra veilederen der dette 

finnes.  

Statistikk 

Det har ikke vært fokus på å gjennomføre detaljert statistikk på dugnadstimer. Under følger et grovt 

overslag på tidsbruk:  

- Styremøter: 60 t 

- Andre møter: 24t 

- Fellesturer: 84t 

- Annet arbeid styreleder: 20t 

- Annet arbeid styremedlemmer (sosiale medier med mer): 30t 

Overslag Totalt: siste halvdel 2020:  218 timer 

Planer for 2021 

Det viktigste målet for 2021 er fortsatt aktivitet i Fjellsportgruppa. Antall tilgjengelige turledere, samt 

den pågående pandemien vil gjøre det utfordrende, men det vil da være viktig å fokusere på det man får 

til, og ikke alt man ikke får til. Årsmøte er planlagt februar iht. vedtekter. 

 Børvasstindan Classic 

I arrangementskomiteen:  

Silje Normann, Frank Melby, Håkon Roald, Eirik Alst (fra slutten av mai). Silje satt som leder fram til 

Eirik kom tilbake fra utenlandsopphold. Marie Louise Stabell Rødsand har vært kontaktpersonen på 

kontoret, men ble avløst av Monika Holand fra 1. august. 

Det ble avholdt 4 fysiske planleggingsmøter + et telefonmøte i arrangement gruppa. I tillegg et 

planleggingsmøte for alle frivillige (18 fra BOT, 2 fra Røde Kors) + 1 komitemøte i etterkant. 

Frivillige på arrangementet: 

Håkon Sirnes – merking Åselidalen, post på stikrysset 

Svein Pedersen - merking Åselidalen, post på stikrysset 

Hans Petter Løksti - merking Åselidalen, post på stikrysset 

Napaporn Myrland – drikkestasjon Sandvannet 
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Monika Holand - drikkestasjon Sandvannet  

Lena Antonsen - drikkestasjon Sandvannet  

Petter Pettersen – post 3 på Gaveln 

Dag Kristoffer Hansen – post 3 på Gaveln 

Ørjan Kanstad – post 5 på Gaveln 

Jon Birger Holtmo - post 5 på Gaveln 

Ida Nova – Fotograf Toppen 

Frank Melby – Merking Falkflågdalen, Toppen 

Valter Kristiansen - merking Åselidalen, Toppen 

Elsa Melby – Elvekrysset 

Aina Bye – Elvekrysset 

Eirik Alst – Områdeansvarlig start / løp 

Kristoffer Olofsson – trafikkoordinator Start Åseliddalen, konsulent tidtakingssystemet 

Silje Normann – Parkeringsansvarlig Valnesvannet, Målområdeansvarlig, tidtaking assistent 

Inger Stavdal - Parkeringsassistent Valnesvannet, tidtaking assistent  

Alva Normann – Utdeling av energi ved målpassering 

Magne B Sagvold – Oppmøte Buss Mørkved, Tidtakeransvarlig 

Marit Sand Knutsen – Registrering Start, div. målområdet 

Kari Ofstad – Registrering Start, div. målområdet 

Dolla – Registrering Start, pølsekoking målområdet 

Håkon Roald – allround start/mål / Løp 

 

Antall medgåtte dugnadstimer: 540, dette inkluderer for- og etterarbeid 

Vi anser at vi hadde et riktig antall frivillige i år inne i løypa og ved start. Vi skulle gjerne vært et par 

stykker til i målområdet for effektiv mottakelse av deltakerne og utdeling av mat/drikke. 

 

Nøkkeltall: 

Løpet ble arrangert 29. august, start kl 10.00. 

Kun åpning for 200 deltakere i år pga korona 

Utsolgt på ca 1 uke etter slipp av billetter 19. juni 

Totalt 269 navn innom påmeldingslisten 

190 på startlista; 135 menn og 55 kvinner 

174 registrert til start 

2 brøt tidlig i løpet og returnerte til start 

3 klarte ikke tidskravet på 8 timer 

Ny bestetid notert i både herre- og dameklassen med tidene 2.56.38 og 3.36.08. 

 

Gjennomføring: 

Toppen ble med i år for første gang siden 2017. Nytt av året var at vi innførte tidskrav på Gaveln på 4 

timer for å få bestige toppen. Siste person passerte Gaveln på 3.35. Det var likevel 3 personer som ikke 
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klarte tidskravet i år (ca 6, 15 og 17 min over 8 timer). Kanskje vi må stramme inn på tidskravet opp på 

Gaveln? 

I startområdet: De frivillige møtte opp 8.15. Dette var tilstrekkelig for å klargjøre. Oppmøtetid for 

deltakerne ved start var 9.15. Folk begynte å ankomme allerede fra 8.45. Skilting og dirigering av 

Kristoffer fungerte bra. Viktig at vi har en intern til å dirigere biler og busser på P-plassen! 

Registreringen ble gjort med Kari, Marit og Dolla i 3 kolonner, med utdeling av startnummer og 

aluminiumsfolie. Det var bare pakket med aluminiumsfolie til ca halvparten av deltakerne! Det ble gitt 

fellesinfo til alle deltakerne kl 9.50. Dette ble knapt med tid i forhold til å dele startfeltet inn i 3 

definerte grupper før start (under 4,5 time, 4,5-6 time, 6-8 timer) som var nytt av året (dette ble ikke 

gjennomført før 9.59). Ingen stilte seg i kolonnen 6-8 timer! 

Løypa: Frivillige har meldt om slitasjeskader i løypa. Det er planlagt å utbedre deler av traseen ved 

innerenden av Åseliddalen permanent. Dette bør vi pushe på slik at det er i orden før neste arrangement. 

Pga flytting til sen august var renna fra Gaveln til toppen fri for snø i år. Dette er et ekkelt parti, både 

trangt (med folk opp og ned samtidig), bratt, glatt og med løs stein. Kan dette utbedres på noen måte 

hvis løpet skal arrangeres sent på året?  

Merking: Det ble kjøpt inn 200 nye flagg i år, så vi hadde til sammen 300 flagg. Frank fikk med seg 100 

flagg som alle ble brukt gjennom Falkflågdalen og opp til toppen. Han skulle hatt i alle fall 50 til! Svein 

fikk med seg 200 flagg som ble delt likt mellom 2 merkelag opp Åselidalen. Han mener de til sammen 

brukte ca 130 flagg fram til Sandvannet. Merkerne fra Sandvannet til Gaveln skulle gjerne hatt flere enn 

de 13 flaggene de hadde tilgjengelig. Hvor var resten av flaggene? Vi må bli flinkere til å fordele 

flaggene slik at får benyttet flesteparten og at vi har nok på de mest kritiske stedene (ned mot stikrysset- 

videre til Sandvannet-Gaveln-toppen opp/ned og videre ned i Falkflågdalen).  

Forslag til fordeling: 

- Åselidalen til stikrysset: 75 

- Stikrysset til Sandvannet: 35 

- Sandvannet til Gaveln: 25 

- Gaveln til toppen: 35 

- Gaveln ut Falkflågdalen: 130 

I tillegg til flagg benyttet vi merkebånd i plast, særlig mot toppen, men også i mål og andre deler av 

løypa. Alle merkere bør ha mulighet til å merke med både flagg og merkebånd. Vi brukte ikke 

organiske merkebånd som vi benyttet i fjor da disse vistes dårlig i terrenget. Frank merket i tillegg 

Falkflågdalen med permanent T-merking. Frank hadde tidligere på året tatt initiativ med leder av 

Rutekomite og ansvarlig for merking i Falkflågdalen. Vi var ikke imponert over deres evne til 

oppfølging! Dette må bli bedre før neste år; permanent merking og stien bør utbedres med klopper på 

enkelte steder. Ny trasè ble slått (klippet) og merket av frivillige ved Falkflåggårdene i forkant av løpet 

etter krav fra grunneier om å omlegge løypa i forhold til T-merking. Dette er mye merarbeid som vi 

håper vi vil slippe framover. Vi hadde i forkant hengt opp merkebånd der den omlagte løypa traff på T-

merket løype (kjerrevei) ved Falkflågvannet for å indikere hvilken retning løperne skulle ta her. Dette 

merket var borte på løpsdagen, og med historikken med grunneierne her inne er det nærliggende å 

mistenke at denne merkingen ble fjernet med vilje. Vi har fått tilbakemelding om at flere løpere tok feil 

av veien her. Frank har meldt fra at han ikke ønsker jobben som merkeansvarlig i Falkflågdalen til neste 

år. Dette vil være den enkeltoppgaven som vil bli mest krevende å utføre neste år! Det kompliserer 

merkingen å merke den motsatt vei av løperetningen. Et alternativ kan være å merke den i forkant ved å 

gå den i løperetning (mulig med transport inn med 330??).  

Innspill fra Elvekrysset: De hadde ikke fått med Satelittelefon og det er ikke dekning i området. Den 

ene av våre satelittelefoner bør benyttes her, den andre bør være på Sandvannet. De som skal på denne 

posten bør informeres om å ha med store sekker, med plass til det de trenger for drikkestasjonen. I snitt 

delte de ut to enheter drikke per deltaker, men i samme kopp. De fleste ville ha både energidrikke og 

saft. De hadde med 2 store bokser energidrikke og 2 flasker saft (500 ml). De blandet svak energidrikke 

for å være sikker på å ha nok og hadde igjen 1 1/3 boks energidrikke, men brukte opp all saften. De 

anbefaler 2 bokser energidrikke og 3 flasker saft til 170 deltakere (Eirik mener 2 bokser energidrikke vil 

være tilstrekkelig til langt mer enn 170 deltakere når vi kan fylle på med saft). Noen deltakere ba om å 

få fylle sine drikkesekker. De fikk beskjed om at de ikke kunne dette; drikken måtte nytes på stedet. 



Bodø og Omegns Turistforening  19 

Viktig at vi informerer de på post om at dette er regelen! Videre anbefaling er 2-3 søppelsekker 

(alternativ lighter og tennveske), 3 dunker a 10 L (den ene til å blande i). Trekkspilldunken fungerte 

ikke! 2 litermål (for å måle opp, hente vann, fylle over i beger), rørepinne/T-skjeer. Annet utstyr de fikk 

utdelt og hadde bruk for: startliste, kart og penn. 

I målområdet: Mange nye frivillige på denne posten i år. Litt for få frivillige til å håndtere alle 

oppgavene, alternativt strammere strukturering av disse. Det er en stor jobb å frakte 170 sekker først 

med RK sin store bil som ikke kunne passere brua, og deretter i Siljes SUV til kaia og derfra ble båret 

til målområdet. Kan dette gjøres på en enklere måte? Med båt? Burde vi hatt presenning også over disse 

og ikke bare under? Det bør uansett informeres om at sekkene må ha en max-vekt. I år var det noen 

tunge sekker med griller og masse annet tungt utstyr. 

Tidtaking: Ble ikke startet automatisk kl 10.00 selv om devicene var innstilt på automatisk start. Vi må 

få bedre kunnskap om systemet til neste år dersom vi beholder dette systemet. Magne måtte starte 

tidtakingen manuelt 52 sek etter løpsstart. Tidene ble korrigert for dette når vi koblet inn nettet i 

etterkant. Viktig at Kristoffer var i startområdet i år. Vi trenger en som kan systemet godt og kan være 

overordnet tidtakeransvarlig (trenger ikke være samme som registrerer tiden i mål). 

I mål registrerte Magne i RaceSplitter, Inger førte manuelle lister og en person ropte inn løpere. Dette 

fungerte godt. Også i år ble det usikkerhet om hvor mange løpere vi hadde igjen ute i løypa. Er det 

mulighet for bedre kommunikasjon på passerte startnumre mellom Gaveln, toppen, elvekryss og 

Målansvarlig? Kan være lurt at tidtakere også jobber i startregistrering slik at de får førstehåndsinfo om 

faktisk startliste. Eventuelt må denne kommuniseres godt til tidtaker. 

Disse har lastet ned RaceSplitter (til kr 379,-): 

Kristoffer O, Marie LSR, John Birger H, Magne BS, Roy N, Ørjan K og Valter K.  

Billedtakning: Ida stilte opp som fotograf mot toppen. Det er supert å ha egen fotograf med, men 

bildene er ferskvare og bør ut på egne kanaler (Insta, FB gruppen, BOTs hjemmeside) så fort som mulig 

etter løpet. 

Transport: Pga korona ble ikke deltakerne anbefalt samkjøring i år. Vi leide inn 3 minibusser som tillot 

halv kapasitet, til sammen 28 passasjerer. Deltakerne måtte melde interesse på forhånd. Vi fylte opp alle 

bussene (26 passasjerer, 2 skulle i tillegg komme på i Saltstraumen, men disse rakk ikke bussene og 

måtte kjøre selv). Bra å ha oversikt i form av lister i forkant! 

Alle 3 P-plassene ved mål ble fylt opp før start. Siste minibuss fra målområdet ankom start ca 9.45. 

Noe rot med minibussene i retur etter løpet. Vi hadde avtalt at de skulle møte kl 14.30, 16 og 17. Vi 

måtte etterlyse dem etter kl 15 og da kom 2 samtidig. Heller ikke optimalt å måtte sende en av våre 

frivillige til P-plassen langt unna og uten god telefondekning i området. Pris for buss: 8.000,- per buss 

for tjeneste før og etter løp, til sammen 24.000,-. Kan vurderes å tilby transport også fra sentrum? 

Risikovurdering: Vi utførte en formell risikovurdering i forkant av arrangementet.  Denne ligger i 

Messengergruppen.  

Det ble i tillegg laget egen smittevernplan pga korona. Denne ble delt med kommuneoverlegen (vi 

mottok ingen respons på denne derfra). 

Samarbeidspartnere: 

• Røde Kors: Stilte som vanlig velvillig opp. 2 representanter ble påspandert på 

planleggingsmøtet. De stilte med ca 8 representanter i år: 2 i baktropp, 2 ved elvekryss, 2-3? i 

start/mål, og 2? i båt. Veldig bra å ha tilgang til båt! Nytt i år er at de har fakturert oss 15.700 kr 

for denne jobben. I fjor var faktura på 6.000 kr og noen år tilbake gjorde de dette for kr 2.000. 

Vi har meldt tilbake at vi ble overrasket over å motta en slik faktura. Vi får denne kreditert og 

tilsendt en faktura på kr 9.000 i stedet. De to representantene på elvekrysset gjorde seg lite 

tilgjengelige under løpet. Vi bør definere bedre før neste år hva RK skal brukes til.   

• 330: Vi hadde samarbeid med 330 som fløy opp 2 sargaskasser med utstyr pluss vanndunk + 

båre fra RK til Sandvannet. De har også filmet hele traseen for oss. Planen er å redigere dette til 

en stilig promoteringsfilm. Vi er svært takknemlig for hjelpen fra dem. Kan være en ide å sende 

dem en god takk for hjelpen og ønske om videre godt samarbeid. Kan være ønskelig å få fraktet 
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merker av Falflågdalen med utkjøring av kassene for å kunne merke dalen riktig vei i forkant av 

løpet. 

• Kiwi: kunne pga korona ikke delta på selve arrangementet i år. De sponset oss med drikke, 

energibarer, bananer og pølser med brød. Det ble ikke nok drikke til alle, men rikelig med 

resten.  

• Sport Norge stilte med følgende premier i herre- og dameklassen: 

1 premie: 30L sekk 

2 premie: Aclima overdel 

3 premie: Aclima underdel 

De har vært en stabil støttespiller i mange år. Situasjonen har likevel endret seg og vi bør få 

bekreftet om de fortsatt vil være samarbeidspartner og evt i hvilket omfang. 

• PolarKraft: Sponset oss med 5.000 kr i år (10.000 i fjor). De stilte også med buffer til alle 

deltakere som skulle deles ut i målområdet. Ikke alle deltakere fikk disse utdelt, og dette ble 

registrert av leder for PolarKraft som også deltok på løpet. 

Økonomi 

Regnskapet viser billettinntekter på kr 100 000. Kostnader kr 85 000. Det ble ekstra transportkostnad 

pga halv kapasitet (korona). Røde Kors overrasket med større faktura i år. Sponsorinntekter på kun 

5000 fra PolarKraft (vi hadde samlede sponsorinntekter inntekter på 25.000 i fjor). Det ble solgt færre 

billetter (max 200 pga koronarestriksjon). 

 Seniorgruppa Bodø 

I styringsgruppa har vært Karen Sandberg (kontaktperson/leder), Evelyn Sivertsen, Hans Kristian 

Smines, Ingebjørg Lund Bjørgvik, Kjellaug Ellingsen, Ninni Juliussen og Reidar Gabrielsen. 

Det har vært avholdt seks møter i gruppa for å planlegge og utarbeide turprogram samt planlegge 15 års 

jubileum. I tillegg har medlemmer av gruppa pakket turprogram som sendes seniormedlemmene. Øvrig 

kommunikasjon per SMS og e-post. 

Vinterturprogrammet hadde 10 turer, herav to overnattingsturer. Det ble gjennomført fem turer med 

totalt 58 deltakere før coronaen slo til, og de resterende turene ble avlyst. Overnattingsturene til 

Lønsstua og Tverrbrennstua ble av den grunn avlyst. 

Sommerturprogrammet hadde 19 turer, herav to overnattingsturer som gikk til Bjellåvasstua og 

Virvasshytta. Tur til flyvraket i Steigtind ble, på grunn av mye regn og stor vannføring i elvene, 

gjennomført til Heggmovannet. Turen til Furumoen og Hansbu i oktober hadde 27 deltakere. En tur ble 

avlyst på grunn av coronasituasjonen, resten gjennomført med rekordstor deltakelse.  Totalt hadde vi 

238 deltakere med på sommertur, noe som er en økning med 70 fra 2019.Det har i henhold til 

coronarestriksjonene vært påmelding til alle turene, noen turledere ønsket påmelding på telefon, andre 

på bot.no. Vi har varierende erfaring med påmelding på nett, mange seniorer vegrer seg for dette, noen 

som prøver og feiler. Gruppa har derfor anmodet kontoret om å lage en enkel bruksanvisning for 

påmelding på nett og legge dette inn som info på turfolderen.  

Programmene i 2020 hadde en del nye turmål, noe som turdeltakerne har gitt positiv tilbakemelding på. 

Spesielt kan nevnes turen over Blåfjell, i Lahko nasjonalpark og til Polarsirkelen turlag sin 

Virvasshytta.  

Vurdering i forhold til Årsplan 2020. 

• Vi har økt antall dagsturer fra 19 i 2019 til 25 i 2020. 

• Turer til nasjonalparker har vært Sjunkhatten med turen til Sørfjorden, Bjellåvasstua i Saltfjell/ 

Svartisen nasjonalpark og dagstur til Kvitsteindalsgammen i Lahko nasjonalpark. 

• Vi har hatt tur i Tverlandsområdet med tema planteliv hvor vi blant annet ble kjent med lokale 

orkideer. 

• Turen til Valnesvatnet – Frostmoen ble gjennomført med info om Nordvikhuset, og lokal 

kjentmann fortalte om bosetting på Frostmoen og skolen på Skolneset. 
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• Vi har fulgt opp punktet om at alle turgrupper skal ha minst en tur til en BOT-hytte i løpet av 

året. Var planlagt tre hytteturer til BOT-hytter, men på grunn av coronaen ble bare turen til 

Bjellåvasstua gjennomført. 

• Markerte seniorgruppas 15 år med tur til huset i Tussvatnet 1.oktober. Strålende høstvær, 

vindstille og 15 grader. 18 deltakere ble servert pølse med brød, kaffe og kake. Leder ga en kort 

info om Tussvatnet basert på Bodinboka samt om intensjonen med og aktiviteten til 

seniorgruppa. Knut Storteig leste egen historie om Tussen, som har gitt navn til vannet, og han 

hadde med maleri av Tussen laget av Oscar Bodøgaard. 

• Seniorturprogrammet har hatt fokus på samkjøring ved at vi har hatt oppmøte i Maskinisten, 

men også dette har koronaen satt en stopper for. Vi har praktisert samkjøring der turdeltakerne 

har ønsket det, eventuelt har organisert det selv. 

Ingen skader eller uhell på noen av turene. 

Dugnadstimer møter og utarbeidelse av turprogram: 164. 

Dugnadstimer turledelse: 345. 

Stor takk til velvillige og erfarne turledere som gjør en flott jobb, noe som bidrar til positive 

tilbakemeldinger fra turdeltakerne. 

Vi ser fram til nytt tur-år med nye ideer samtidig som vi holder fast på noen tradisjonelle turer. Vi har 

kunnet glede oss over fire nye turledere i år, men må fortsatt ha fokus på å rekruttere flere slik at det 

ikke blir for stor belastning på de «faste». Videre så må gruppa finne ny leder.  

Vi kan også glede oss over meget god oppslutning om turene på sommerprogrammet 2020, noe som har 

medført nye turdeltakere. Det blir viktig fortsatt å framsnakke turene våre, spre programmet på steder 

hvor seniorer ferdes, f.eks pensjonistforeninger, lege-og tannlegekontor, bibliotek for å nevne noen. 

 7-toppskomiteen 

7-toppskomiteen har hatt 9 møter. Komiteen for tur i tilrettelagt løype har hatt 3 møter. Den store 

møteaktiviteten skyldtes at vi trengte å diskutere hvordan vi skulle legge opp turen med tanke på 

smittevern.  

Først bestemte vi oss for å arrangere turen over to dager for å få større spredning på deltakerne. Så fant 

vi ut at vi ville droppe startregistrering for å unngå kø ved startstedene. Til slutt landet vi på å 

gjennomføre turen i tidsrommet 22. august til 6. september. Deltakerne kunne da gå når det passet for 

dem. Løypa var ikke merket, startstedene var ikke åpne, og det var ikke funksjonærer i løypa. Kart, 

klippekort og programinformasjon var bare elektronisk. De som ville, kunne bruke DNT Sjekk ut-appen 

til å registrere seg på toppene; det var ikke klippetang der. De som ønsket premie, kunne hente den på 

BOT-kontoret. Vi arrangerte ikke quiz, men fotokonkurranse hadde vi som vanlig.  

385 personer ble med på dette opplegget. Det ble jo ikke den folkefesten det pleier å være, men mange 

av deltakerne uttrykte tilfredshet med at det i det hele tatt ble tur, og noen var svært fornøyd med at de 

kunne gå når det passet dem.  

Vi tilbød fellesturer i helgene for de som var usikre på løypetraseen (siden den ikke var merket). De 

fleste turene hadde få deltakere, og noen turer ble avlyst fordi ingen meldte seg på. De mest vellykkede 

var to 3-toppsturer som hadde nærmere 10 deltakere og en 3-toppstur for studenter med 15 deltakere.   

For tiende gang hadde vi tilrettelagt løype for personer som ikke klarer å gå i terrenget eller av andre 

grunner ønsker et alternativt opplegg. På grunn av arbeid i lysløypetraseen var det ikke mulig å gå i ring 

(Bodin – Futelva – lysløypa til vanntårnet – Bodin) slik vi pleier. I stedet gikk løypa Bodin – Futelva til 

Breidva og tilbake samme vei. Vi vet ikke hvor mange som deltok på dette opplegget, men 6 personer 

var med på fellestur langs denne traseen 6. september.  

Også i år tilbød vi gratis deltakelse til asylsøkere og til flyktninger tilknyttet Bodø voksenopplæring. 

Bodø voksenopplæring valgte å gå samlet i skolens regi på en hverdag (med frivillig deltakelse). Hele 

60 personer ble med på 3-toppstur vest. Vi stilte med tre turledere, som ledet hver sin gruppe på ca. 20 

personer. Både lærere og elever var svært fornøyd med dette opplegget. Asylmottaket var i en 

nedleggingsprosess, noe som gjorde at vi ikke fikk rekruttert noen derfra.  

Det ble ikke meldt om uhell.  
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Turen ble også i år arrangert sammen med Avisa Nordland, som særlig bidro med annonsering. 

Samarbeidspartner Sport Norge bidro med premier til fotokonkurransen. Vi fikk også kjærkommen 

støtte fra andre aktører i næringslivet i form av trekningspremier.  

Da vi hadde ca 2000 t-skjorter og 800 buffer igjen fra året før, bestilte vi ikke nye skjorter/ buffer i år. 

Vi ønsker at arrangementet skal være bærekraftig, og leter derfor etter en premie som er mer 

miljøvennlig enn plastbaserte t-skjorter produsert i fjerne Østen.  

I år brukte vi DNTs eget påmeldingssystem i Sherpa siden vi ikke skulle skanne billetter. Det fungerte 

greit. Det er et stort savn at vi ikke lenger kan følge med i deltakernes historikk, slik at de selv må holde 

rede på hvor mange ganger de har gått. Vi kan heller ikke se hvor mange som har gått henholdsvis 7-

toppstur, 3-toppstur og tilrettelagt løype.  

Vi konkluderer med at den 16. 7-toppsturen ble amputert på grunn av korona. Vi er likevel glade for at 

vi greide å gjennomføre et opplegg som ganske mange benyttet seg av og til glede for de som har 7-

toppsturen som en fast tradisjon. 7-toppsturen er blitt en av de tingene bodøværinger gjør, sammen med 

Parkenfestivalen, Musikkfestuka osv. Arrangementet har også appell hos personer som ikke har vært 

aktive friluftsutøvere tidligere, inklusive flerkulturelle og personer med funksjonsnedsettelse. Dermed 

er det også et godt tiltak for bedre folkehelse.   

 Beiarn Turlag 

Styret har i 2020 bestått av følgende: 

- Stein Ove Johannessen  

- Elin Jensen  

- Tove Pauline Herstad Steinåmo 

- Brit Grauer  

- Vara til styret; Gunnar Storhaug og Inge Strand. 

Covid 19 har ikke tatt knekken på turlaget, så noe aktivitet ble det i år også: 

- 2. februar ”Kom Deg Ut” dag, som tidligere ved lysløypa i Larsoslia, skileik og tursti, dette 

med 22 deltakere, en mere enn i fjor.  

- 19. februar årsmøte på nærmiliøsentralen. 

- 27. mai samarbeid med Beiarn jeger og fiskerforening og Trones skole, barnetrinnet, isfiske, 

grilling, akebakke og luftgeværskyting. 28 elever og 4 lærere, en snill dag ved Steinheivatnet på 

Beiarfjellet. 

- 21. juni Svartkjeltreff ved Beiarstua, innbakt historiefortelling fra Tverrådal. Samarbeid med 

Beiarpuls. 

- 26. juli, Svartkjeltreff ved Tjønna, Ramskjellveien, også dette i samarbeid med Beiarpuls. 

- 1.august Topptur til Høgtinden med 5 deltagere, turleder var Elin Jensen. 

Totalt estimeres det utført over 60 dugnadstimer. Ingen skader eller nestenulykker er rapportert. 

Mye av vårt fokus er å drifte de 7 trimkassene vi har, og når vi teller opp har vi hatt 1022 besøkende, en 

nedgang fra fjoråret (1712). Premiering er foretatt, og vinnere kontaktet samt at vi har lagt resultatet ut 

på vår facebook-side.  

Det er nok fortsatt en trend at folk bruker trimkassene istedenfor å delta på fellesturer. Dette styrer våre 

aktiviteter. 

 Gildeskål Turlag 

Styret: Arne Sklett Larsen(leder), Grethe Fredriksen, Cecilia Lundbakk, Bjørn Inge Leding, Inger Marie 

Rønningen og Anne Grethe Kristiansen(vara). 

Seniorgruppa: Trygve Breivik (leder), Bjørg Breivik, Terje Magnussen og John Henriksen. 

Barnas turlag: Anne Grethe Kristiansen (leder), Lin Rene Isaksen, Annabell Kroknes, Messgana 

Tekeste og Sindre Kibsgård. 

Hytteverter Fellvasstua : Tone Sundsfjord og Gunnar Pedersen. 

Valgkomite: Heidi Meland og Lin Sakkariassen 
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Møter  

Styret har hatt 2 møter og hovedsakelig arbeidet med følgende saker: Vinterturprogram, 

sommerturprogram og Fjelltrimmen i Gildeskål.  

Årsmøtet ble holdt på Inndyr i februar med 12 deltakere. Frivillighetssentralen holdt en kort orientering 

om blant annet Bua, som vil bli et utvidet tilbud med nyanskaffelser av friluftsutstyr. Årsberetning ble 

godkjent, og det ble valgt nye styrerepresentanter med vararepresentanter.  

HMS  

Det ikke rapportert om alvorlige uhell i år. Vi vil fortsatt legge stor vekt på å få strukturert arbeidet med 

HMS og også gjennomføre risikovurdering av turer i utsatt terreng samt vinterturene. Sikkerhet skal 

være i fokus på alle turer i Gildeskål Turlag.  

Der var planlagt et medlemsmøte og et turledermøte som ble avlyst grunnet covid-19. 

Turer  

Vinterturprogrammet og sommerturprogrammet var også i år variert. Utekonsert med Håvard Lund og 

musikervenner ved Blixbautaen på Sandhornøya ble årets høydepunkt og samlet mange turgåere, 

kombinert med en tur innom utekafe ved Blixtunet. Det er avviklet/rapportert inn 6 turer med til 

sammen 235 deltakere sommer og vinter.  

Hver tirsdag gjennom store deler av året har tirsdagsturen arrangert turer til ulike turmål i kommunen 

og blant annet besøkt de fleste fjelltrimpostene. I alt ca 25 turer og til sammen 207 turdeltagere. 

Seniorgruppa har hatt et godt og variert program og gjennomført 8 turer med 56 deltakere. 

Gruppa er bredt sammensatt med representanter fra de fleste bygdene i kommunen, og arrangerer 

lavterskelturer med formål at alle skal kunne delta. Det legges stor vekt på det sosiale. Turene 

arrangeres annenhver uke om sommeren til fast tidspunkt.  

Barnas Turlag Gildeskål har gjennomført kom deg ut dag med til sammen 35 deltakere.  

Fjelltrimmen  

Fjelltrimmen er et samarbeid mellom Gildeskål turlag, Gildeskål kommune og idrettslag/turgrupper i 

hele kommunen. Fjelltrimgruppa har hatt et møte med planlegging, resten av kommunikasjon har 

skjedd via mail og telefon. Fjelltrimmen har 13 poster som blir valgt ut og satt opp av de samarbeidende 

gruppene.  

Fellvasstua  

Fellvasstua har vært delvis stengt og kun vært åpen med begrensning i overnattingskapasitet på grunn 

av covid-19.  

Annet  

Turlaget har i samarbeid med Salten friluftsråd lagt ut 52 telltur-koder rundt om i hele Gildeskål. De 

som har fått 250 poeng eller mer er med i trekking av kr 5000 som Gildeskål kommune har sponset. Det 

har vært god oppslutning om dette tiltaket.  

 Meløy turlag 

På grunn av den kjente Covid-19 pandemien og konsekvensene av den har ikke aktiviteten i turlaget 

vært av kjent kaliber den her sesongen. 

 

Vi rakk å avvikle to turer i forkant av nedstegningen av landet: 

En seniortur til verdens ende med 5 deltakere. 

Samt en skøytedag i forbindelse med «kom deg ut dagen» med 22 deltakere. 

Vi hadde flere avlyste turer grunnet lite eller ingen påmeldte samt dårlig vær. Å nevne her er Topptur til 

Istinden, Topptur til Skjeggen med Gildeskål Turlag og Padletur rundt Støtt. Det ble etter 
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nedstengningen planlagt med Bretur på Svartisen for folk med breerfaring, men her møtte ingen opp. Vi 

gjennomførte en sommertur med overnatting til Gråtådalstua. Med begrensningene på antall personer på 

hytta ble turen fulltegnet med 5 personer totalt.  

Virksomheten ellers i turlaget har vært av begrenset møtevirksomhet. Det ble gjennomført et årsmøte 

som delsvis fysisk møte og delvis teamsmøte den 27 mai. Det var 12 fremmøtte pluss en på Teams til 

dette møtet. Vanlige årsmøtesaker og valg gjennomført. På årsmøtet hadde vi besøk av Knut og Tor 

Magne fra hyttekomiteen. 

Vi har ellers hatt to styremøter for å sette opp turplan for respektive sommer og vinterhalvåret. 

Aktiviteten ut over det har vært i forbindelse med en mulig overtagelse av «papphuset» fra Statkraft. 

Meløy turlag har sendt inn søknad om mulig overtakelse/bruk av to hytter fra Statkraft. I den regi 

ønsker Statkraft å gi oss Papphuset på Fykan. Vi har hatt to møter med Statkraft for planlegging av 

dette. Det har også blitt gjort en befaring og oppmåling av Papphuset og utarbeidet en plantegning. 

Saken fortsetter i 2021 så får vi se hvor vi ender opp.   

To i fra turlaget var med på re-oppstartsmøtet til Fjellsportgruppa. Vi håper på å kunne bidra aktivt i 

den etter hvert. 

Åge Magnussen har sittet i sentralstyret i BOT under perioden.  

Vi har ligget brakk som resten av landet i 2020, men håper å kunne komme sterkere tilbake i 2021 

 Rødøy turlag 

Det har ikke vært aktivitet i turlaget i 2020. Vi håper å få til noe aktivitet i 2021. 

 Saltdal Turlag 

Styret i Saltdal Turgruppe har snart tilbakelagt et år med en laber tursesong med få turmål men 

uforglemmelige naturopplevelser i nærområdet i Saltdal kommune. Deltakelse og oppmøte har vært 

betinget av været og koronaredsel der folk har blitt oppfordret av myndighetene til å holde seg hjemme 

og unngå forsamlinger. Det har derimot vært mye folk på tur til lokale trimkasser der det har vært 

elektronisk registrering. 

Styret, styremøter og andre møter 

Styret ble sammensatt ved årsmøtet avholdt i kantinen på Saltdal rådhus, og har i perioden bestått av 

Sigrid Elise Lium, Mikkel Krogstad, Solveig Strøm og Marte Turtum. Vara er Oskar Pettersen. Marte er  

leder for Barnas Turlag i Saltdal.  

Styremøter har vært avholdt med e-postkontakt i forkant og 4 fysiske møter. Vi har videreført «hvordan 

får mer aktivitet i lokallagene» ved å holde turer og lage en ny møteplass ute.  

Prosjekter 

I 2020 fikk vi tilskudd fra Sparebankstiftelsen og Nordland Fylkeskommune for å sette opp en gapahuk 

som møteplass for Barnas Turlag i Flyplasskogen. Vi fikk også tilskudd til å sette opp benker og bord 

langs sykkelstien der det er fint å gå med barnevogn. Dette har vi planlagt og gjennomført sommer/høst 

2020. 

Reiser 

Solveig har deltatt på styringsgruppemøte ved Krokstrand angående Nordlandsruta. 

Turene  

Sesongens turer ble kartlagt allerede i forbindelse med årsmøtet, og deretter forberedt med kontakt med 

turledere.   

Årets turer i Saltdal turlag:  

- Vår/sommer: Alt avlyst pga korona-restriksjoner og redsel for å spre smitte. 

- August: Solvågtind. Tradisjonstur gjennomført med mindre deltakere enn før (10). Turleder 

foran og bak. 
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- September: Åpning av gapahuk i Flyplasskogen med 15 deltagere. 

- Oktober: Knallerdalen. Sjørøyetur gjennomført med 9 deltagere. Fin tur med bål der vi gikk på 

andre siden av elva pga flom. Arrangør: Barnas Turlag i Saltdal. 

- November: Sykkelstien fra Nygård. Tur til de nye sittegruppene med saging og bål. Bare 2 

deltagere, men vi fikk med mange som gikk forbi på tur. 

Annonsering  

Turene er annonsert på egen facebookgruppe i tillegg til BOT sine hjemmesider og i lokalavisa. Det 

opprettes arrangement på facebook og Instagram. Det later til at dette har fungert greit, men mindre folk 

vil gå fellesturer, sannsynligvis pga korona-redsel. 

Økonomi  

Regnskap og budsjett i perioden er ført angående prosjekter om tursti og gapahuk i samarbeid med 

kontoret. Verken inntekter eller utgifter registreres til turgruppen direkte; evt. deltakeravgift 

administreres med turleder på stedet og formidles til BOT. Regninger for kaffe mm sendes direkte til 

BOT. 

2021  

Det planlegges styremøte og årsmøte i januar der Nordlandsruta skal være tema. Vi ønsker å ta opp det 

som kommer frem i postkassen for gode ideer i den nye gapahuken. Det har ikke vært samarbeid med 

Historielaget om turer- dette kan vi prøve i 2021 om koronapandemien er under kontroll. Vi har ikke 

hatt arrangement på «kom deg ut dagen»- dette er mulig å planlegge. 

 

Timer medgått til møter: 80 

Timer medgått til turer: 33 

Timer medgått til prosjekt gapahuk og sitteplasser: 130 

Timer medgått til Nordlandsruta: 24  

 Kursutvalget 

Medlemmene i kursutvalget har blitt endret med unntak av Eirik Vevelstad som fortsatt er med etter at 
flere har gått ut av ulike årsaker. De nye medlemmene ellers er Evy Tollånes, Øystein Rushfeldt, Ketil 
Dalhaug (leder) og Monika Morel Holand som møtende kontaktperson for administrasjonen.  
Kursutvalget har hatt ett digitalt møte i november 2020. Kursprogrammet er ikke helt klart enda, men 
tar utgangspunkt i overordnet plan som ble laget for 2020.  

Kursutvalget har i 2020 gjennomført følgende kurs:  

Ambassadørkurs i Bodø 14 deltakere (kurset ble gjennomført digitalt / Teams ) 

Skredkurs med 7 deltakere 

To beeperkvelder med til sammen 25 deltakere. 

 I 2021 planlegges følgende kurs:   

ambassadørkurs   

førstehjelpskurs   

grunnleggende turlederkurs 

sommerturlederkurs 

vinterturlederkurs  

GPS-kurs  

nærturkurs  

kurs i kart og kompass samt enkel GPS   

beeperkvelder 
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Det har ikke vært rapportert om uhell i forbindelse med kursutvalgets aktiviteter.   

Ingen utslipp/energisløsing/terrengslitasje utenom det som er vanlig på friluftsarrangement ellers 
i BOT.  

Kursutvalget tar gjerne imot innspill til andre kurs som BOT bør arrangere. 

 Kveldsturgruppa – prosjekt “Bynære kveldsturer i Bodømarka” 

Følgende personer har stilt som turledere: Vivian Selfors, Leif H. Jenssen, Jenny Isaksen, Kjellaug 

Ellingsen, Kaja Opsahl, Ann Britt Fjordbakk, Kari Berg, Nick Ingham, John-Birger Holtmo, Knut 

Storteig, Marit Sand Knutsen  og Henrik Thronsen. Vivian har vært kontaktperson overfor publikum. 

Det har vært ett fellesmøte for alle turlederne.  

På hver tur har vi hatt to turledere som har valgt turmål etter vær- og føreforhold. Vi har hatt fast 

oppmøtetid kl 18.00, og oppmøtested har vekslet mellom Maskinisten (10 turer), Mørkvedhallen (8 

turer) og Rema Tverlandet (6 turer). Turens varighet har vært 1-2 timer. På grunn av korona måtte de 

fire første turene avlyses, og vi hadde ikke sesongavslutning med bålkaffe.  

Ved starten av sesongen har vi utarbeidet «vaktkalender», og ved behov har turlederne byttet tur 

innbyrdes. Dette har fungert meget bra.  

Resultat:  

- I tidsrommet 14. april til 9. juni ble det arrangert 8 turer med til sammen 58 deltakere  

- I tidsrommet 11. august til 6. oktober ble det arrangert 12 turer med til sammen 85 deltakere.  

- Høyeste deltakertall var 13, laveste var 3. 

En hard kjerne av deltakere møtte opp nesten hver gang. Noen av dem er i kategorien «bruker dette til å 

komme opp av sofaen», og da føler vi at vi har lyktes med tiltaket. Av smittevernhensyn måtte vi ha 

påmelding på turene på nett, og vi regner med at det medførte litt færre deltakere enn vanlig.  

På evalueringsmøte senhøstes var det positiv stemning etter et år med mange gode tilbakemeldinger fra 

fornøyde deltakere. Vi ble enige om å gå på et år til. Det vil bli 12 turer fra starten av april og fram til 

første uka i juni og 12 turer fra slutten av august til midten av oktober. Turledergruppa vil bestå av 12 

personer, så da blir det to turer å lede på hver.  

Dugnad turledelse: 100 timer 

Dugnad evalueringsmøte: 14 timer 
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3 INFORMASJON, MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON 

 Arrangementskomiteen 

Vi fikk arrangert ett åpent møte før korona slo til, den 22. januar. Møtet ble arrangert i Stormen 

bibliotek, og foredragsholder var Zdeno Dvorak. Hele 92 deltakere fikk med seg flotte bilder og filmer 

fra Nordland.  

Ved inngangen på 2021 har vi igjen den utfordringen at begge medlemmene i arrangementskomiteen 

har bedt om avløsning. Koronasituasjonen er også slik at vi ikke kan arrangere møter. Vi får håpe begge 

deler ordner seg i løpet av året.  

 Redaksjonskomiteen for Til fjells 

BOTs medlemsblad Til Fjells sendes nå digitalt på e-post. Systemet som benyttes er en felles medlems- 

og kommunikasjonsplattform som hele DNT-familien deler. 

Til Fjells sendes til alle medlemmer med registrert e-postadresse og akseptert elektronisk 

medlemsinformasjon. Dette er pr siste utsending 2219 mottakere. Utsendingen når fram til 99%, noe 

som forteller at medlemsregisteret er godt og at opplysningene er korrekte. 

Åpningsfrekvensen på nyhetsbrevene er på 62-65%. Dette er svært høyt i forhold til hva som er vanlig 

med slike utsendelser. 

Økonomisk er digital kommunikasjon en betydelig besparelse for foreningen. Sammenlignet med fysisk 

trykket medlemsblad sendt pr post til medlemmene, gir denne elektroniske modellen en besparelse på 

ca 60.000 kr pr utsending. 

Redaksjonskomiteen har bestått av Elin Johannessen og Svein Henrik Hedenstad. Det har blitt to 

utgivelser i 2020, en på våren og en på høsten. Vi satser på 2-3 utgivelser i 2021.  

 Kalenderkomiteen 

Fra BOT har Irene Lovise Christoffersen og Jan Simonsen sittet i kalenderkomiteen i år. Leder har vært 

Bjarne Aronsen i SOT. Komiteen har hatt ett møte og ellers hatt kommunikasjon på epost.  

Årets kalenderbilder er valgt ut blant 103 innsendte bilder fra 23 fotografer. Vi skulle gjerne hatt flere 

bilder å velge blant, men vi syns at resultatet ble bra! De siste årene har vi hatt med et kart i kalenderen 

som viser hvor motivet på hovedbildene befinner seg. Vi får god tilbakemelding på dette. Også 

tegningene til Matti Jäntti som pryder hver måned er populære.  

Også i år tok det lang tid å få på plass sponsorer på alle månedene. Det er ikke snakk om store beløp, 

men pengene sitter ikke så løst som tidligere.  

Forretningstrykk får nå kalenderen trykket i Oslo, da de ikke har store nok volumer lenger til at de kan 

forsvare å ha en stor trykkemaskin i Bodø. Det forlenger trykketiden med en uke. I tillegg hadde de 

glemt å legge inn innstikket ved første gangs produksjon, slik at de måtte produsere en gang til. Dermed 

var vi ikke klar for salg før første uka i november. Likevel gikk salget ganske bra, både hos butikkene 

og blant de frivillige.  
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4 RÅDGIVENDE UTVALG 

 Bodømarkautvalget 

I 2020 har utvalget bestått av Bjørnar Nystrand (leder), Fred Kramer, Hans Kristian Smines og Per 

Rekkedal. Carl A Boe bistår fortsatt utvalget som rådgiver og i fullføring av turskiltprosjektet. I 

Corona-året har det vært avholdt kun to utvalgsmøter og ellers drøftinger per telefon, epost og sms.  

Arbeidet i Bodømarka  

I tillegg til finpussing av Turskiltprosjektet er det som vanlig foretatt inspeksjoner av løypenettet, samt 

en del rydding av kratt og vindfall i skiløypene. Utvalgsmedlemmene har inspisert og vedlikeholdt skilt 

og stolper. I tillegg har utvalget overtatt 11 skiltstolper (16 skilt) som Bodømarkas venner har satt opp i 

området Svartvatnet, Nato-veien og ned mot Stordalen. Stolpene er registrert med GPS-plott og skal inn 

med taktisk merking i Turskiltopplegget. Utvalget har tidligere fått registrert alle stolpene i 

Turskiltprosjektet elektronisk.  

Samarbeid med andre lag og organisasjoner  

Bodømarkautvalget har god kontakt med Bodø Friluftsforum gjennom direkte kontakt med leder Terje 

Cruickshank, og i tillegg sitter Per Rekkedal i dette utvalget. 

Vår kontakt med Bodømarkas Venner er oppretthold ved at Bjørnar Nystrand er varamedlem i styret. 

Per Rekkedal er med i Stimuli-styret. 

Deling av ansvar i Bodømarka mellom BMV og BOT har gått seg til. BMV tar ansvar for benker, 

gapahuker sheltersjåer, klopping og trapper, mens BOT tar ansvar for skilting og rydding av stier. 

Utvalget har også avgitt høringsuttalelse for masseuttak på Kvalvikodden for BOT. 

Aktiviteten i Stimuli-prosjektet har vært svært lav, lite samarbeid i 2020. 

Bodømarkautvalget m/tilsyn har brukt ca 150 timer i 2020 til utvalgsarbeid, møter og praktisk arbeid.  

Miljø/HMS-rapport  

Sikkerhet: Så vidt vites er sikkerhetsrutinene blitt fulgt under dugnadene.  

Uhell: Vi kjenner ikke til at det har inntruffet uhell eller nesten-uhell i forbindelse med utvalgets arbeid.  

Miljøoppfølging: Utvalgets arbeid har etter vårt skjønn ikke hatt negative konsekvenser på miljøet.  

Planer for 2021 

- Vi planlegger fortsatt å få satt opp de 4-5 infotavlene i Turskiltprosjektet som vi har i rest. 

Her må vi samarbeide med kommunen som skal sette opp de store infotavlene ved 

parkeringsplassene for innganger i marka (Arlia, Heia, Maskinisten). Vårt ansvar blir 

mindre infotavler ved Asylsetra, Tussvannet, Skau osv.  
- Samarbeide videre med Bodømarkas venner og kommunen (Stimuli) om rutemerking i Bodømarka. 

- Vedlikehold av rutenettet med skilt og stolper 

- Omorganisere ansvar for rutene i Bodømarka, eventuelt rekruttere nye tilsyn. 

- Bistå Tussvatnetkomiteen for å utvikle bedre ruter derfra, f.eks til Erlingbu. 

 Naturforvaltningsutvalget 

Medlemmer: Audun Sandberg, Eirik Horn Vevelstad, Terje Cruickshank, Inger Johanne Jarnæs, Terje 

Øiesvold (leder). 

Utvalget har hatt et møte 14. februar og ellers jobbet over e-post. 

Følgende saker er behandlet: 

1. Onsdag 22. januar. Møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling sammen med styreleder og 

daglig leder. Mulige konflikter mellom naturvernhensyn og våre aktiviteter ble drøftet. 

Miljøvernavdelingen stiller seg til rådighet for faglige vurderinger. 

2. Utvalget har uttalt seg vedrørende «Ti på topp». 

3. Fullføring av Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark 
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4. Høring-Forslag til strategisk handlingsplan for natur, kulturarv og miljø. Utvalget ga til kjenne 

sine synspunkter. 

5. Høring-Varslet oppstart detaljregulering og KU for oppdrett Kalvøya på Landego/rett utafor 

Korten. 

Utvalget ga forslag til uttalelse der vi gikk imot slik regulering. 

6. Høring-Lokal forskrift om motorferdsel til sjøs. 

Utvalget ga innspill til uttalelse der vi viste en restriktiv holdning til fart i skjærgården 

7. Høring-Lovendringsforslag Plan- og bygningsloven. 

Vi sluttet oss til FNF sin uttalelse 

8. Momenter til besøksstrategi i Saltfjellet-Svartisen 

Utvalget deltok på innspills-møte i BOT i september 

9. Oppdatert handlingsplan for natur, kulturarv og miljø/Bærekraftstrategi 

Utvalget ga innspill på møte 12. november med styrerepresentant, daglig leder og medlem i 

turkomiteen. 

10. Fullføring av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 

Audun Sandberg og undertegnede ble invitert til feiring onsdag 28. oktober i regi av BOT der 

også Fylkesmannens miljøvernavdeling var invitert. 

 Hedersmerkeutvalget 

Utvalget har bestått av Knut Storteig (leder), Elin Andreassen og Tine Tangen. 

Utvalget har hatt ett møte og ellers telefonkontakt.  

Vi har vurdert og kommet til at vi ikke har kandidater til utmerkelser i 2021. 

Dugnad 3 timer. 

 BOTs jubileumsfond 

Fondets fulle navn er Bodø og Omegns Turistforenings fond til 150-årsjubileum i 2040” 

BOTs generalforsamling for 2008 vedtok å opprette et jubileumsfond med formål ”å gi støtte til 

allmennyttige tiltak i regi av BOT for å fremme et enkelt friluftsliv i foreningens arbeidsområde. Fondet 

vil spesielt støtte barne- og ungdomsrettet arbeid, helsefremmende tiltak, samt arbeid for vern av natur- 

og kulturgrunnlaget for friluftslivets utøvelse.” 

Generalforsamlingen velger jubileumsfondets styre som i 2020 har bestått av Reidar Gabrielsen (på 

valg i 2023), Arne-Kjell Olsen (på valg i 2021) og Heidi Theodorsen (på valg i 2022). Leder for styret 

har vært Reidar Gabrielsen. Styret har ikke hatt fysiske møter i år. Fondet ble i 2017 presentert for ca 

100 av de største bedrifter i Saltenområdet i brevs form. I 2018, 2019 og 2020 ble det oppdatert 

informasjon på BOT sine nettsider, samt laget en brosjyre som ble distribuert bl. a. på standene i 

Glasshuset i desember med informasjon om skattefradrag og muligheter for profilering.  

Fondet er ikke tilført midler i 2020. Renteinntektene var kr 1 612. Grunnkapital i fondet ved utgangen 

av 2020 er kr 249 491,-. Fondets totalkapital, inkl. disponible midler på kr 40 832 er kr 290 323. Det er 

ikke utbetalt midler fra fondet i 2020, men vi kan nå dele ut avkastning til et godt prosjekt i tråd med 

fondets statutter. 

 


