
 

 

 
 

 

Komiteenes årsrapporter 

2018 

 

 

 

 

 

 

 
Vedlegg til årsberetning og regnskap for 2018 

   

 

 

 



2  Bodø og Omegns Turistforening 

 

Bodø og Omegns Turistforening 

Komiteenes årsrapporter 2018 
 

1 Tilrettelegging ................................................................................................................................... 3 
 Hyttekomiteen ........................................................................................................................... 3 1.1

 Rutekomiteen ............................................................................................................................. 6 1.2

 Tussvatnetkomiteen ................................................................................................................... 7 1.3

2 Turaktivitet ........................................................................................................................................ 8 
 Turkomiteen .............................................................................................................................. 8 2.1

 Barnas turlag Bodø .................................................................................................................. 10 2.2

 DNT ung Bodø ........................................................................................................................ 11 2.3

 DNT fjellsport Bodø ................................................................................................................ 12 2.4

 Børvasstindan Classic .............................................................................................................. 14 2.5

 Seniorgruppa Bodø .................................................................................................................. 15 2.6

 7-toppskomiteen ...................................................................................................................... 16 2.7

 Beiarn Turlag ........................................................................................................................... 17 2.8

 Gildeskål Turlag ...................................................................................................................... 18 2.9

 Meløy turlag ............................................................................................................................ 19 2.10

 Rødøy turlag ............................................................................................................................ 20 2.11

 Saltdal Turlag .......................................................................................................................... 20 2.12

 Kursutvalget ............................................................................................................................ 21 2.13

 Kveldsturgruppa – prosjekt “Bynære kveldsturer i Bodømarka” ............................................ 22 2.14

 Nye folkehelseprosjekt ............................................................................................................ 22 2.15

3 Informasjon, markedsføring, kommunikasjon................................................................................. 24 
 Arrangementskomiteen............................................................................................................ 24 3.1

 Informasjonskomiteen ............................................................................................................. 24 3.2

 Redaksjonskomiteen for Til fjells ........................................................................................... 24 3.3

 Kalenderkomiteen ................................................................................................................... 24 3.4

4 Rådgivende utvalg ........................................................................................................................... 26 
 Bodømarkautvalget ................................................................................................................. 26 4.1

 Naturforvaltningsutvalget ........................................................................................................ 27 4.2

 Hedersmerkeutvalget ............................................................................................................... 28 4.3

 BOTs jubileumsfond ............................................................................................................... 28 4.4

 



Bodø og Omegns Turistforening  3 

1 TILRETTELEGGING 

 Hyttekomiteen 1.1

Innledning 

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) har som ett av flere prioriterte mål å øke besøkstallene på 

hyttene.  

Hyttekomiteen og -tilsyn har ut fra denne målsettinga arbeidet med å øke attraktiviteten av våre hytter. 

Mål har vært å få flere til å overnatte mere, og gjerne flere netter sammenhengende. Arbeidet må sees 

over flere år og det som gjøres er en god blanding av de små usynlige tiltak og de større ombygginger 

og nybygginger.  

Bruk av hyttene 

Vi hadde 7827 overnattinger på hyttene i telleåret 2017-2018. Det er en nedgang på 136 overnattinger 

eller ca 1,7 prosent fra i fjor. Besøket på de enkelte hytteanleggene har variert. 

Størst prosentvis økning har Storjordstua med over  41 prosent. I rene tall har Midtistua størst økning 

med 147 flere overnattinger og Lønsstua størst nedgang med 374 færre registrerte overnattinger.  

Det er rapportert om 573 dagsbesøk på hyttene, som er 52 færre enn i fjor.  

Antall besøkende er notert til 5570, nesten 925 færre enn i 2017. 

BOTs hytter har totalt 269 sengeplasser (250 senger), og er identisk med 2017. 

(Besøkstallene viser at det i snitt er 21 overnattere hver natt i våre hytter. 

Tabell 3 i årsmeldingen viser tall for hver hytte for 2018 og 2017. 

Hyttekomiteens sammensetning 

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

   

Komiteens virksomhet 
Møter 

Komiteen har vært samlet til 10 møter, inklusiv hyttetilsynsmøtet, og behandlet 72 saker. I tillegg har 

noen medlemmer deltatt på møter i forbindelse med konkrete prosjekt. 

Det har også i år vært møter med enkelte hyttetilsyn. Tema på møtene tilpasses ønsker og behov fra 

komite og tilsyn. I denne perioden har møtene vært med tilsyn for Gjælentunet og kan sees i 

sammenheng med prosjekt 'Gjælen 2020'.  

Hyttekomiteen har hatt separate møter med Argalad og Trygvebu i april og med Lønsstua i desember. 

Alle møtereferater ligger på nett.  

Tilsynsperm.   

Denne oppdateres kun på nett og oppdateringer omtales som regel i komitèreferater. 

Hyttelogg:  

For å lage en mer samlende digital oversikt over arbeid gjort på den enkelte hytta er det laget ei egen 

nettside som viser dette. Den er fortsatt manglefull, og de enkelte tilsyn bes bidra til forbedringer.  

Dugnadsdeltakere.  

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

Det er og en liste i tilsynspermen over frivillige som kan spørres. Liste over aktuelle personer ligger i 

hyttetilsynspermen. Nå er det opp til de ulike tilsyn som trenger ei ekstra hand å benytte seg av disse 

personene. På sikt vil de kunne bli tilsyn..  

Ordningen  med gavekort til dugnadsdeltakere (som ikke er tillitsvalgt) er gjennomført også dette året..  

De enkelte tilsynene fører oversikt og sender inn til hyttekomiteens leder i november som effektuerer 

utdeling ved juletider. For 2018 er det ikke meldt inn navn fra noen hyttedugnader. 
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Det årlige tilsynsmøtet. 

I november var Hyttetilsynsmøtet for første gang avviklet i Bodøbyen/Fylkeshuset. 18 personer fra 6 

hytteanlegg, samt hyttekomiteen, deltok.  

Dagsseminaret var, som vanlig, en blanding av formelt program og uformelle meiningsutvekslinger.   

Større utbedringer/Eksterne midler 

 Tåkeheimen  er nå fullfinansiert med eksterne midler for bygging av ny toalettløsning. Bygging vil skje 

2018. 

 Lurfjellhytta  har ferdigstilt det nye doet. Dermed er det to toalett på anlegget. Eksternt finansiert. 

Offisiell åpning vil bli ved jubileet 2019.  

 Trygvebu har utbedret forholdene for dotømming. Hytta er også malt utvendig.  

 Bjellåvasstua: Nytt kjøkken er stort sett ferdig montert. De siste utbedringene kommer i 2019. Eksternt 

finansiert.  

 Gjælentunet har fått mye midler til prosjekt 'G-2020'. Dette arbeidet er så vidt startet opp og skal være 

ferdigstilt høst 2020.  

 Jordbruhytta: Vinduer restaurert. Eksternt finansiert.  

 Lønsstua har fått nytt tak (gammelhytta), samt malt yttervegger på begge hyttene. Arbeidet i hovedsak 

eksternt finansiert.  

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

prosjekter.  

Betaling på hyttene: 

I 2014 realiserte BOT mobil-/nettløsning for betaling av hytteopphold.  Denne løsningen har nå hatt fire  

hele driftsår. Formål med løsningen er å forenkle oppgjør for våre gjester, samt forenkle oppfølging av 

utsjekking/purring av manglende betalinger. Nytt av året er at VIPPS har kommet til som mulig 

betalingsform. 

Erfaring med løsningen er at majoriteten av gjestene benytter betaling over nett i stedet for kontant og 

giro. Oppfølging og purring er langt enklere med den heldigitale løsningen. Mengden purringer derimot 

er konstant og forandrer seg ikke – uansett betalingsform.   

Fra sommer 2018 ble et begrenset antall senger/rom ved tre av hyttene innlemmet i sentralt DnT-system 

for forhåndsbooking. Dette er i begrenset grad benyttet av publikum.  

Hvorvidt tilbudet skal utvides er utenfor hyttekomiteens mandat å avgjøre.   

Det er viktig at hyttetilsynene leverer inn protokollark og tømmer betalingskassen minimum de gangene 

som er beskrevet i tilsynspermen. 

Forsikring: 

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

Høsten 2018 er det startet et arbeid med HMS/Sikkerhetsanalyse på dugnader. Dette for å bevisstgjøre 

den enkelte deltaker og organisasjonen på hvilke rammebetingelser som gjelder.   

Tilsynenes drift og vedlikehold av hyttene 

Det er gjort dugnadsarbeid rundt 2170 timer og i tillegg en reisetid på over 1000 timer. Dette er en 

økning på over 400 timer i dugnadsarbeid fra 2017 og viser tydelig hvor mye arbeid som er nødvendig 

for å opprettholde standarden på anleggene.  

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 350 timer, 

inkludert hyttetilsynsmøtet og reisetid. 

Til sammen innenfor hyttedriften får vi 3534 dugnadstimer i løpet av 2018. En stor takk til alle! 

For å antyde omfanget av vedlikehold i brukte kroner er det i år brukt ca 400 000,- på vedlikehold og 

tilsyn på alle våre hytteanlegg.  

Om man også skulle sette en prislapp på den ubetalte dugnadstiden (ca 3500 timer), vil en se at det er 

snakk om langt større beløp.  
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Vanlig tilsyn består av bla a rundvask, sengtøyskift, dotømming, snemåking, sørge for 

forbruksmateriell, vedforsyning og mindre vedlikehold. 

 
En oversikt pr hytte:  

1. Argaladhytta 

Vanlig tilsyn  

 

2. Beiarstua 

50-års jubileum med nærmere 200 besøkende. Badstuovn istandsatt. Vanlig tilsyn. 

 

3. Bjellåvasstua 

Ny kjøkkeninnredning montert. Noe restarbeid gjenstår til 2019.  

Nytt vindu satt inn i sikringshyttas sørvegg, samt bygd mørkloft i vedbua.  

Vanlig tilsyn.  

 

4. Fellvasstua 

Vanlig tilsyn   

 

5. Gjælentunet 

- Hovedhuset: vanlig vedlikehold.   

- Kårstua: Ny vask, kjøkkenbenk og ventilator. Vanlig tilsyn.   

- Egnarbua: Vanlig vedlikehold. 

 

Gjælentunet er selvforsynt med ved fra egen skog. Det er og god oppslutning om de tre fellesdugnadene 

(jan-apr-sept). Mange asylsøkere/innvandrere har deltatt. Deres innsats har vært meget bra og 

betydningsfull for å komme i mål med arbeidet. En ide til andre hytter.  

Utfordringen er å følge opp disse personene videre i BOT.  

 

Gjælen-2020 prosjektet er gitt store midler og er så vidt startet opp.  Framdrifta vil vises på dertil egna 

sted på BOT.no. 

 

6. Gråtådalstua 

Vanlig vedlikehold og drift.  

 

7. Jordbruhytta 

I tillegg til vanlig vedlikehold og drift er vinduene i hytta restaurert.  

Restaureringa er eksternt finansiert.  

 

8. Lurfjellhytta 

Arbeid med ny toalettløsning (eksternt finansiert) stort sett avsluttet. Ellers vanlig drift.  

 

9. Lønsstua 
Nytt tak på hovedhytta er lagt på dugnad og i all hovedsak eksternt finansiert.  

Begge bygningene er nå nymalt utvendig.  

Rundvask og sengeskift av hovedhytta gjøres av Saltfjellet hotell.  

Ellers er det vanlige vedlikeholdet gjort av tilsynsgruppa. 

 

10. Midtistua 

Vanlig tilsyn  

 

11. Storjordstua 

Vanlig vedlikehold som finansieres av nasjonalparksenteret og utføres i samarbeid med BOTs tilsyn.   

 

12. Trygvebu 

Det er bygd platting rundt tilbygget for å forenkle dotømming. Ellers vanlig tilsyn.  

 

13. Tverrbrennstua 
Vanlig vedlikehold og tilsyn. Solventilator fra 2017 er nå utprøvd en hel sesong og fungerer ypperlig. 

Vinterstormer og mye snefall har medført forsikringsutbetaling. Dette er foreløpig utbedret, en vil inngå i 
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en større standardheving for anlegget i 2019-20.    

  

14. Tåkeheimen 

Vanlig vedlikehold. Noe materiell for ny doløsning fløyet opp. Arbeidet er – av ulike grunner - utsatt til 

2019. 

 

15. Gammen i Kvitsteindalen 

Reparert do. Ellers foretatt vanlig vedlikehold og drift.  

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, få god 

kontroll over brannsikring og produksjon av søppel. 

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 og 

batterier til brannvarslere.  

Retningslinjer er omtalt i tilsynspermen. Et arbeid med bevisstgjøring omkring HMS ved hyttedugnader 

er igangsatt, samt orientering om forsikring knyttet til dugnadsarbeid. 

Hytter og gavekort. 

I år ble det gitt ei gratis overnatting til hver 7-toppsdeltaker. I forkant var det diskusjon om 

kapasitetsutfordringer. I etterkant viser det seg å ha hatt marginal – om noen – innvirkning på 

besøkstallene.   

Sluttord 

Hyttekomiteen ser fortsatt nødvendigheten av en spisset, så vel som helhetlig, tilnærming for å 

opprettholde og helst øke antall overnattinger.  

Komiteen etterlyser et større samlet fokus på dette fra alle komiteene i foreninga, samt styret.  

Utfordringene og oppgavene for alle hyttetilsynene og hyttekomiteen vil være:  
- å opprettholde kvaliteten på hyttene, samt fokusere på de element som frister besøkende til flere og 

lengre opphold.  

- Å gjøre hytteopplevelsen positiv for ferske så vel som erfarne besøkende.  

- Å bidra proaktivt  til nye og kreative tiltak for økt hyttebesøk.   

 Rutekomiteen 1.2

Rutekomiteen har hatt 4 møter. 

Det er kommet inn rapporter for 22 av de 35 rutene vi hadde i 2018. Rapportene viser at det har vært 

gjennomført tilsyn og enkelt vedlikehold på disse rutene. Noen ruter er ikke inspisert i 2018. Vi har i 

2018 manglet tilsyn på en rute, men det ser ut til å ordne seg i 2019. Noen tilsyn ønsker seg en ny rute, 

og rutekomiteen tilpasser dette så lang som råd. 

I tillegg til ordinær inspisering og vedlikehold av rutene har følgende prosjekter vært arbeidet med i 

2018: 

- Vi fikk tilskudd til å skilte rutene våre etter ny merkestandard. Rutekomiteen har arbeidet med dette 

prosjektet. Skilt og stolper var klar til rutetilsynene i juni 2018, og de fleste av skiltene er kommet 

på plass. Resterende skilt vil bli oppsatt i 2019. Prosjektet ble billigere enn forventet.   

- Det er inngått avtale med designer Ulv Holbye om utforming av startpunktskilt. Det arbeides med 

tekstinnhold. Oppslagstavlene planlegges produsert våren 2019, slik at de blir satt opp sommeren 

2019. 

- Ruta fra Trygvebu mot Graddis er lagt om slik at den krysser elva langs veien til Skaiti. Hengebrua 

ved Trygvebu er overført til den lokale hytteforeningen, som heretter har ansvaret for den. 
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Oppgaver som bør gjennomføres i 2019: 

- Alternativ trase i Storengdalen for å unngå bru. 

- Legge om stien slik at den følger ny skogsveg i Storengdalen. 

- Klopplegging på ruta Svartvasseter - Lurfjellhytta.  

- Merking av rute til Tåkeheimen. 

- Rutekomiteen arbeider med omorganisering av rutetilsyna. Målet er å få til ei gruppe som driv 

rutetilsyn saman, og slik skape ei meir sosial og inkluderande ramme rundt rutetilsynsarbeidet. 

- Det er kommet forslag om å gjenåpne Blakkådalsruta frå Rana turistforening. Vi er positive, og vil 

påta oss ansvar for merking av ein del av ruta. 

- Rutekomiteen hadde ikke samling med rutetilsynene i 2018, men det planlegges samling våren 

2019. 

  Tussvatnetkomiteen 1.3

Tussvatnetkomiteen ble startet våren 2016 av John Tore Pedersen, og består i november 2018 av John 

Tore Pedersen (leder), Marie Stabell Pettersen, John-Birger Holtmo, Arild Johannessen og Viktoria 

Skipnes. 

Året som har gått har komiteen hatt to møter ilag. De ulike medlemmene har i tillegg ved flere ulike 

anledninger vært ved Tussvatnet på befaringer og sånn. I juni var to av oss og styreleder i BOT Ann-

Elisabeth Szell med generalsekretæren i DNT Nils Øveraas, ordfører Ida Pinnerød og politisk leder 

Morten Melå en tur dit. Dette i forbindelse med at kommunen i 2018 kjøpte eiendommen – slik at det 

nå garantert blir noe av prosjektet!! Ordføreren og den politiske lederen kom i mars på årsmøtet til BOT 

og «overrasket» forsamlingen med nyheten. Det ble et veldig hyggelig årsmøte må man kunne si! 

Nyheten ble også grundig dekt av lokalmediene i byen. 

Komiteen fikk tilgang til nøklene til byggene i sommer, og har så vidt startet med å vaske og «shine» 

litt opp i huset. Før Kom deg ut-dagen i høst ble det klippet gress, skoget litt og gjort annet 

dugnadsarbeid på området. Kom deg ut-dagen ble for øvrig en flott dag med anslagsvis 700 besøkende 

– tidvis «kokte» det av folk ved Tussvatnet den dagen! Artig å se at prosjektet man hele tiden har hatt 

tro på virkelig kan bli ordentlig populært! 

Status i slutten av 2018 er at det jobbes i kommunen med at alt det formelle i forbindelse med festetomt, 

konsesjonssøknader med mer skal bli klart. Da dette er klart overtar BOT formelt byggene fra 

kommunen, og starter egen forsikring for byggene. En endelig avtale imellom kommunen og BOT skal 

også underskrives. 

Etter at alt dette er klart, kan alle som vil gjøre dugnad og holde på med ting ved Tussvatnet få tilgang 

til byggene og overnatte der. Folk kan f eks gjerne ta med barna og ha «familiedugnader» der! Nøkkel 

ligger i et nøkkelskap med pin-kode ved inngangsdøren. Vi holder inntil alle formaliteter er i orden 

tilgangen til byggene innad i komiteen og noen andre av de nærmeste personene til prosjektet. 

Det vil selvsagt gå flere år før området er klart for å åpnes med sengeplasser for allmennheten. 

Prosjektet skal planlegges og det må søkes økonomisk støtte før selve byggingen kan starte. Men alle 

som vil er velkommen inn for å se på byggene når det er folk tilstede. Byggene kan brukes til 

arrangementer slik som f eks Kom deg ut-dagen og det er mange flotte telteplasser i området! Tenk – nå 

har BOT en «egen» samlingsplass i Bodømarka for alle! Som kan brukes hele året og uansett vær! 

Det jobbes med å lage til Facebook-sider og nettside for prosjektet. Tussvatnetkomiteen får sin egen 

lukkede side, alle som vil gjøre dugnad der får sin egen side kalt «Tussvatnet dugnad» og prosjektet 

som helhet får sin egen helt åpne side hvor vi kan presentere nyheter og sånn ut til alle. Det blir også en 

egen nettside for prosjektet. 

Det er stadig folk som tar kontakt med interesse for å bidra til prosjektet, også mange folk som ikke har 

vært tilknyttet BOT fra tidligere. Dette er morsomt, og noe som tyder bra for framtiden til prosjektet! 

Den videre planleggingen kan med andre ord nå starte. Hva skal egentlig lages til ved Tussvatnet? Det 

er komiteen sin oppgave å finne ut av dette. En oppgave vi gleder oss til å gå ordentlig i gang med! Så 

vil vi også trenge god hjelp fra mange andre personer etterhvert som prosjektet går framover. 
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2 TURAKTIVITET 

 Turkomiteen 2.1

Turkomiteen (TK) består ved utgangen av 2018 av John Tore Pedersen, Tine Tangen, Ann-Helen 

Arntsen, Marit Sand Knutsen og Øystein Rushfeldt. Ingen har sluttet og ingen nye har kommet inn dette 

året. 

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

på topp sammen med Bedriftsidretten. De har i løpet av 2018 gjennomført 4 møter. Bedriftsidretten og 

BOT samarbeider i Bodø om å arrangere Ti på topp. 

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 

BOT har dette året arrangert både ambassadørskurs (31 deltakere fordelt på to kurs!), grunnleggende 

turlederkurs (14 deltakere) og sommerturlederkurs (11 deltakere). BOT har dette året dermed fått et 

solid «påfyll» av nye aktuelle turledere. Alle slike kurs er viktige for rekrutteringen til BOT både når 

det gjelder turledere og andre tillitsvalgte. 

Det er mange aktive turledere i systemet, noe som har gjort det mulig å opprettholde et bredt 

turprogram. Dog trengs det 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 med et par som har sluttet å ta slike 

turlederoppdrag. 

TK arbeider også for å «aktivisere» tidligere deltakere på turlederkurs som i dag ikke er så aktive som 

turledere. Det vil alltid være slik at noen har flyttet eller ikke lenger er interessert – mens det er noen 

som er interesserte som det er viktig å «få med» og holde kontakten med. 

TK arrangerte vinteren 2018 en vinterturledersamling «ute på fjellet». 12 deltakere hadde en flott helg 

med både sosial og faglig aktivitet. Turen gikk fra Tverrbrennstua (hvor alle deltakerne ankom fredag 

kveld) til Arctic Cabins ved Vestvatnet på ski. Der ble det både god middag, sauna og en veldig 

hyggelig stund. Det er viktig med slike sosiale samlingspunkter imellom turlederne! 

Turaktivitet 

I 2018 gjennomførte TK 36 turer, med totalt 702 deltakere (inkludert romjulsturen til Tussvatnet). 

Herav 15 vinterturer (9 dagsturer og 6 overnattingsturer) og 21 sommerturer (17 dagsturer og 5 

overnattingsturer). Totalt var det 26 dagsturer og 11 overnattingsturer. 6 turer ble avlyst. Antallet turer 

fra TK i årene før har vært 45 i 2016 og 35 i 2017. Det er naturlig med litt variasjoner i antallet fra år til 

år, avhengig av vær og turledere. 

Turaktiviteten anses som veldig 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. 

Antallet deltakere gikk noe opp fra året før, fra 351 til 402 deltakere. I tillegg kommer 300 deltakere på 

den tradisjonsrike romjulsturen til Tussvatnet, hvor TK sto som enearrangør denne sesongen (vanligvis 

har vi brukt å være medarrangør). Derfor er totalt antall deltakere på våre turer 702 deltakere. 

John Tore Pedersen hadde i tillegg en sentral rolle og forhåndsjobbet mye med området ved huset og 

naustet ved Tussvatnet før Kom deg ut-dagen i september (arrangert av Barnas Turlag), slik at TK på en 

måte var medarrangør også på den turen. Det dukket opp hele 700 deltakere (anslagsvis) og «kokte» av 

folk ved Tussvatnet denne dagen!  

Mange ulike turledere har i 2018 bidratt til et mangfoldig turprogram og lagt ned mange dugnadstimer 

på dette. Totalt er det lagt ned 1757 dugnadstimer av turledere og 274 dugnadstimer av de som er med i 

TK! I tillegg har Toppfadderne til Ti på topp anslagsvis brukt 75 timer dette året. 
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Våre planleggingsmøter med turlederne før hvert nye turprogram er veldig viktige for å få gode og 

varierte program. 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 med en kake- og 

kaffepause innlagt. Tine Tangen og Ann-Helen Arntsen har hovedansvaret for å «sy sammen» 

programmene etter disse møtene. 

Overnattingsturene og de lengre turene er ekstra populære og samler mange deltakere. Særlig 

overnattingsturer vinterstid er fulltegnet, med ventelister. Det har likevel vært en tendens til at flere 

avmelder seg fra turen like før turstart. Dette er sikkert tilfeldig, men det er synd for turlederne med 

ekstra jobb og noen ganger færre deltakere (mange som står på venteliste har naturlig nok ikke mulighet 

til å bli med på tur når de får beskjed først like i forkant) som resultat. Med betaling ved påmelding, 

som deltakere ikke får igjen hvis de selv avmelder seg, er likevel BOT sikret inntektene. 

Tendensen med færre deltagere på de letteste turene og dagsturene har stoppet noe, med at også flere av 

disse har vært populære i år! 

Ti på topp 

Ti på topp-samarbeidet med Nordland Bedriftsidrettskrets fortsatte i 2018. 1527 personer deltok på Ti 

på Topp dette året, en liten nedgang i forhold til de forrige årene. Antallet turer holdt seg på et høyt nivå 

slik årene før. Totalt ble det utført 29017 registrerte turer! Et gjennomsnitt på 19 turer for hver deltaker. 

Det virker enda som at det er mange helt nye turgåere som begynner å gå på tur pga Ti på topp, noe som 

er bra. 

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 på de ulike toppene er enda veldig populært. 

Toppfaddere (som John Tore er ansvarlig for å finne) har ansvaret for å sette disse ut. 

Det ble gjennomført 4 møter i Ti på Topp-komitèen inneværende år. Premieutdeling var i november. 

Det ble også i 2018 satt opp fellesturer til de fleste av de 10 utvalgte toppene. 

Ti på Topp komitèen består nå i 2018 av Stine Mosti og Sondre Skjelvik fra Nordland 

Bedriftsidrettskrets og John Tore Pedersen fra TK. 

John Tore Pedersen har plukket ut topper og turmål for 2019, 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! Storliryggen ble etablert 

som en helt «ny» sentrumsnær topp og turmål i 2018. Også i 2019 er det funnet en ny slik sentrumsnær 

topp i Bodømarka… 

I 2018 hadde vi to måneder om sommeren fem «bonustopper». Det ble sjekket inn ca 4500 turer på 

disse toppene. De fleste likte dette tiltaket med et bedre utvalg. I 2019 går vi for en løsning med 15 faste 

topper / turmål. Med bare ti topper har det særlig vært for få befolkningsnære topper med. Med 15 blir 

det lettere å få et bedre utvalg og en bedre spredning av topper. Og kanskje antallet innloggede turer og 

deltakere vil øke pga dette? Det vil heller ikke bare være topper som er med i 2019. De fleste andre 

plasser i Norge hvor Ti på topp finnes er det også med alternative turmål. Det er også de fleste andre 

plasser flere enn ti turmål / topper med. Tussvatnet blir med som en «ikke-topp» i 2019. 

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

medlemstallet økt fra 200 til 1745 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 vi som er med og arrangerer Ti på topp. 

BOT og Bedriftsidretten deler på overskuddet fra Ti på topp. 

Miljøpåvirkning  

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

av dagsturene. Plastbånd vil bli byttet ut med papirbånd for de plassene det trengs litt merking til Ti på 

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

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 en viktig jobb for å få folk ut på tur, både ved våre 

rikholdige turprogram og ved Ti på topp og den 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. 

Turene våre og det andre arbeidet vi gjør er ofte folks første møte med BOT – et viktig bidrag til 

rekrutteringen til BOT. 

 Barnas turlag Bodø 2.2

Komiteen i Barnas Turlag Bodø har i 2018 bestått av: Ida Nova, Gudrun Mjaaland, Ragnhild Olsen, 

Elianne Einarsen, Moira Hutchinson og Evy Sundsfjord, med Marie Stabell Pettersen som representant 

fra kontoret og turleder.  

Komiteen for Barnas Turlag Bodø har gjennomført tre komitemøter, og til sammen lagt ned rundt 26 

dugnadstimer i møtevirksomhet. Gjennom året har seks personer vært aktive i komiteen, og i tillegg har 

vi hatt inne fem andre turledere utenom komiteen.  

I 2018 har Barnas Turlag Bodø arrangert 27 turer, men på grunn av manglende snø i vinter var det noen 

av vinterturene som måtte avlyses, blant annet snøhuleturen som følge av lite snø og dårlig vær (kaldt 

og mye vind), og skitur til Sørfjorden. Av sommerturene ble to avlyst, den ene pga dårlig vær 

(Skånlandsfjellet) og den andre pga sykdom hos turleder. Utenom disse turene har vi gjennomført resten 

med god deltakelse. Fortsatt ser vi at overnattingsturer og tematurer har gode deltakertall, mens turer 

midt i uka ikke er så populære, spesielt hvis værmeldinga ikke er veldig god.  

Styret har for øvrig fungert veldig bra, de er flinke og engasjerte, gjør en god jobb i planlegging og 

gjennomføring av turene.   

De siste årene har vi blitt enige om at noen av sommerturene skal gå til topper som er med i Ti på topp, 

og dette har vi gjort i år også. Turen til Skånlandsfjellet ble dessverre avlyst, men til Storliryggen kom 

det 10 deltagere til tross for rufsete vær. Dette viderefører vi når vi planlegger neste sommerturprogram.  

«Kom deg ut»-dagene i 2018 ble ganske spesielle, da det var jubileumsåret til DNT. I januar sparket vi i 

gang Norges største utebursdag 21. januar i Maskinisten, og fikk et eventyrlig oppmøte til tross for 

mange minusgrader. Heldigvis var det ganske vindstille i Maskinisten, og det ble en kjempefin 150-

årsmarkering med boller fra Kiwi, ordførerbesøk, Turbo Fjellrev og hundekjøring. Høstversjonen av 

Kom deg ut-dagen ble holdt på Tussvatnet, BOTs nyeste hytteprosjekt, og også her ble oppmøtet over 

all forventning. Rundt 700 mennesker fant veien til arrangementet, og det var et samarbeid mellom oss i 

Barnas Turlag, DNT ung og integreringsprosjektet som BOT hadde i 2018. Det ble servert internasjonal 

mat, de som ville kunne prøve SUP (stand-up-padleboard), det var natursti og lek blant barna, og de 

som ville kunne komme inn for å se i huset.    

For vinteren 2019 har vi laget det vi selv mener er et godt og variert program for barn i alle 

aldersgrupper, med noen klassiske turer og noen nye turer/arrangementer. Blant annet skal vi være med 

på å arrangere skredvettdag i Vestvatn Alpinanlegg sammen med DNT fjellsport Bodø og DNT ung, 

samt ha vinterleir og fisketur med Faxsen, for å nevne noe. Vi gleder oss til nye turer, og mener det 

viktigste vi gjør gjennom jobben med Barnas Turlag er å gi store og små som er med på tur gode og 

sosiale naturopplevelser, slik at de blir med gang etter gang, og gjerne tar med seg en venn på neste tur!  
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 DNT ung Bodø 2.3

Medlemmer 

Ved utgangen av 2018  har vi totalt 475 medlemmer i DNT ung Bodø, fordelt slik: 

Ungdom 117, Livsvarig 6, Skoleungdom 97, Husstandsmedlem 50 og Familie husstand 205. 

Styret 

Det har vært noen utskiftinger i styret i løpet av 2018. Våren 2018 bestod styret av Ida K. Nordahl 

(leder), Aslak F. Skorpen (nestleder), Sara K. Skjelvik (markedssjef), Jakob Lindstrøm, Solveig L. 

Sørensen, Susanne Andersen, Karine Gjeruldsen, Mathilde Olbrekk, Viktoria Skipnes, Melika Payami 

og Helene Halland. Høsten 2018 bestod styret av Ida K. Nordahl (leder), Viktoria Skipnes (nestleder og 

markedsansvarlig), Susanne Andersen, Solveig Sørensen, Jakob Lindstrøm, Sunniva Amundsen, Clara 

Anna Zweigel og Naima Khan Nergård.  

Ungdomsgruppa har vært stabil i 2018, utenom de få utskiftningene i styret. Vi har hatt 7 styremøter og 

et julebord hvor vi var ute og spiste og spilte bowling. Styret har blitt mer selvgående i form av 

planlegging og gjennomføring av turer, tatt initiativ til samarbeidsavtaler med butikker og fått mer 

rutine på utfylling av turrapporter. Elin Johannessen har ivaretatt ungdomsarbeidet våren 2018, før 

Helene Halland tok over som vikar høsten 2018.  

En fra styret har fått observatørstatus i det ordinære styret. Det har ført til en lavere terskel å bringe opp 

saker slik at vi får en naturlig informasjonsflyt i hva som skjer i hovedstyret. 

Oversikt over turer og andre aktiviteter 

Deltakelse på turer: Mørketur til Sørfjorden (8), Bynær skøytetur (7), S`morestur til Soløyvannet (8), 

Villmarkstur (6), Dagstur til Vestvatn (5), Strandryddedag Gjælentunet (2), Tirsdagstaco i Maskinisten 

(10), Sup og hengekøye (15), Telttur i Rago (15), Kick Off Tussvatnet (12), Kom deg ut-dagen 

Tussvatnet (20), Bynær tirsdagstaco (6), Studenttur hytte til hytte (11), Grill`n chill Ausvika (15), 

Jentehelg til Lønsstua (5), Grotting og kosehelg ved Beiarstua (3), S`mores i Maskinisten (5) 

Deltakelse på kurs: Fotokurs (9), Ambassadørkurs (3), Grunnleggende turlederkurs (4), 

Sommerturlederkurs (2) 

Deltakelse på leir: Vinterleir (10) og Sommerleir (15) 

Alpintur til Sulis, Midnattsoltur til Litltind og Guttetur til Sulis ble avlyst. Til sammen hadde disse tre 

turene 18 påmeldte.  

Antall deltakere har blitt redusert til 196 deltakere som inkluderer tur -, kurs – og leirdeltakere. I 2017 

var antall deltakere 231.  Til tross for nedgangen er vi svært fornøyde med at vi opprettholder en 

ungdomsgruppe og at styret viser stort engasjement. Vi er spente på medlemsmassen for 2019. 

Turprogrammet har vært variert med lavterskelturer, litt lengre turer og turer for de mer erfarne. Leirene 

er populære, særlig sommerleirer hvor det er lang venteliste. I år som i fjor ble det arrangert en 

grottehelg med midler fra BufDir for å bidra til å redusere negative konsekvenser av barnefattigdom.  

Til sammen har DNT ung Bodø i 2018 gjennomført 20 turer/arrangement inkludert fotokurs, vinterleir 

og sommerleir. I 2017 var det 23 turer/arrangement. Nedgang i deltakere kan være grunnet færre 

turer/arrangement i 2018 enn i 2017. 

Dugnadstimer 

I forbindelse med aktivitetene våre er det til sammen registrert 421 dugnadstimer fordelt på 

turplanlegging og turledelse. Til styremøteforberedelser og styremøtermøter er det beregnet at 

ungdomsgruppa til sammen har brukt 144 dugnadstimer. På kom deg ut-dagen i januar arrangerte to fra 

styret hundesledekjøring som ble en stor suksess for store og små, på 7 - toppsturen bidro tre fra styret 

og på kom deg ut-dagen i september bidro fem fra styret. En fra styret var med og arrangerte 

bruktmarked under Monsens minutt for minutt i sommer (NRK TV). 

Vervetiltak og markedsføring 

I beste sendetid lyste DNT ung Bodø banneret på tv-skjermer over hele landet, under 

gjenbruksmarkedet i Vesterålen. Styret har vedtatt å ikke bruke midler på å sende ut sommer- og 
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vinterturprogram til alle DNT ung Bodø’s medlemmer. Både av økonomiske – og miljøhensyn. Styret 

ser at sosiale medier har best effekt. Da vi hadde stand på Bodø vgs. ble det delt ut info om DNT ung og 

promotering av kommende turer. Facebook og Instagram brukes aktivt, og er en svært god kanal for å 

reklamere for turer. Vi har pr. 05.12.18  3269 følgere på Facebook og 788 følgere på Instagram. 

Snapchat-konto har vi også, men her har vi forbedringspotensiale på promotering. Vi har videre prøvd å 

nå ut til flere ved å henge opp plakater om kommende turer på Nord universitet.  

Nasjonale / Regionale samlinger i DNT ung 

Landsmøtet: Melika, Viktoria og Mathilde. 

Regional samling i Tromsø: Ida og Viktoria. 

Grønn basecamp: Viktoria.  

Sommerturlederkurs i Indre Troms: Jakob og Viktoria. 

Miljøengasjement 

DNT ung Bodø har hatt økt fokus på bærekraftig utvikling. Eksempelvis har dette vært på dagsorden på 

styremøter, vi har deltatt på strandydding, vi har delt info om miljøvett på sosiale medier, vi har byttet 

ut pizza som styremøtemat med restemat fra «Too Good To Go», vi fikk matsvinn fra butikker til Kom 

deg ut-dagen. På kontoret er det kommet opp et gjenbruksstativ for turutstyr og arrangert gjenbrukstorg 

i Vesterålen. I tillegg hadde vi en deltaker på grønn basecamp, og erfaringa ble delt i eget innlegg på 

styremøte. 

Konklusjon 

Ungdomsarbeidet har i mindre grad vært styrt fra kontoret i år enn i fjor. Det har vært litt utskiftninger 

midtveis i året, men det kan virke som styret er nokså stabilt for det kommende året. Flere har vært i 

styret over lengre tid, noe som gir trygghet og kanskje at styret blir enda mer selvgående i året som 

kommer. Vi promoterer aktivt, særlig på Facebook, men kan kanskje fokusere enda mer på Snapchat og 

plakater på skoler fremover. Det har vært varierte turer og mange deltakere. Fantastisk at DNT ung 

Bodø har blitt representert på landsmøte, regional samling og sommerturlederkurs. 2019 kan bli et bra 

år for ungdomsarbeidet! 

 

 DNT fjellsport Bodø 2.4

Året som gikk 

I 2018 markerte vi at fjellsportgruppa i BOT, tidligere kjent som BOBTOG nå DNT fjellsport Bodø, 

fylte 40 år.Fjellsportgruppa lever i beste velgående, 40 år ung, men likevel som en av de eldste innad i 

DNT fjellsport. 

Vi har hatt et variert turprogram for både sommer og vinter, og 2018 markerte også en ytterligere 

revitaliseringav gruppas aktivitet. Etter årsmøtet ble vi to medlemmer til i styret, og slutten på året ble 

markert medturledersamling som samlet mange turledere – erfarne som uerfarne. Det lover godt for 

fremtiden og aktivitetentil fjellsportgruppa. 

Det ble gjennomført 25 av 31 turer fra turprogrammet og 1 ad-hoc tur hvor det tilsammen (inkludert 

turledere) har deltatt 637 personer. Det har generert omtrent 1600 dugnadstimer i gjennomføring. Blant 

disse er det to arrangementer – "Skredseminar på NORD universitet" og "Arctic Freeride Event" – som 

har hatt godt over 100 deltakere hver. 

Generelt om styret i DNT fjellsport Bodø 

Ved inngangen av 2018 bestod styret av Anders Nordgaard Dahle (leder), Aina Bye, Espen Thue Olsen, 

Bente Sunde, Lina Roos og Rolf David Storvoll. I tillegg hadde styret god hjelp av Marie Lovise Stabell 

Pettersen som har vært fjellsportgruppa sin dedikerte kontaktperson ved BOT-kontoret. Hun har deltatt 

på styremøter, og har hatt lik tilgang som de andre styremedlemmene til våre Facebook sider (DNT 

fjellsport Bodø og DNT fjellsport Bodø – turledere og styremedlemmer), Instagram, samt vår e-post 

konto fjellsport.bodo@dnt.no. 
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I forkant av årsmøtet skjedde det gledelige som med stor sannsynlighet ikke har skjedd før i 

fjellsportgruppas 40-årige historie. Eirik Alst og Kristoffer Olofsson tok kontakt med valgkomiteen og 

uttrykte ønske om å tiltrede styret – hvis ønskelig. Det sittende styret fungerte bra, men som nevnt i 

årsrapporten for 2017 var det et styre med lav fartstid og erfaring i styrearbeid fra fjellsportgruppa. 

Således ville det være et kjærkomment tilskudd å få Eirik og Kristoffer med i styret med deres erfaring 

og kompetanse fra ulike funksjoner i DNT som turleder, instruktør og styremedlem. 

Årsmøtet ble avholdt 15 februar og hvor det nye styret bestod av: 

• Eirik Alst, nyvalgt fram til 2020 

• Aina Bye, gjenvalgt fram til 2020 

• Anders Nordgaard Dahle, ikke på valg (på valg i 2019) 

• Kristoffer Olofsson, nyvalgt fram til 2020 

• Espen Thue Olsen, ikke på valg (sitter til 2019) 

• Lina Roos, ikke på valg (sitter til 2019) 

• Rolf David Storvoll, suppleringsvalg (på valg i 2019) 

• Bente Sunde, suppleringsvalg (på valg i 2019) 

I løpet av 2018 ble det gjennomført 8 styremøter og i tillegg deltok vi med 3 representanter på årsmøtet 

til DNT fjellsport som ble arrangert av DNT fjellsport Lofoten. Utover styremøtene har styret hatt 

jevnlig kommunikasjon via "Messenger" på Facebook samt vår egen lukkede side på Facebook. Det er 

samlet blitt generert ca 600 dugnadstimer på styreaktivitet i løpet av 2018. 

Turer 

I løpet av 2018 har vi hatt et bredt turprogram for både vinter og sommer, samt arrangementene 

"Skredseminar på NORD universitet" og "Arctic Freeride Event". I tillegg ble Børvasstindan Classic 

gjennomført med rekorddeltakelse hvor personer tilknyttet fjellsportgruppa stod for gjennomføring, 

men statistikken fra dette arrangementet kommer i egen årsrapport og er utelatt fra denne. 

Fellesturer 

I våre turprogram har vi hatt totalt 31 turer, med henholdsvis 14 på vinterturprogrammet og 17 på 

sommerturprogrammet. Dette inkluderer 3 arrangementer (Kurs i kameratredning – beeperkveld) i regi 

av kursutvalget, "Skredseminar på NORD universitet" og "Arctic Freeride Event". Ved å holde utenfor 

Børvasstindan Classic som var inkludert i statistikken for 2017, så var det for 2018 en økning på 52,9 % 

i gjennomførte turer og 76,8 % økning i antall deltakere. Hvis de store arrangementene våre holdes 

utenfor var det en økning på henholdsvis 60,0 % i gjennomførte turer og 181,6 % i antall deltakere. 

Som nevnt innledningsvis er turledere inkludert i antall deltakere.  

Det er 6 turer fra våre turprogram som ikke ble gjennomført i 2018, med en gjennomføringsprosent på 

92,9 % av vinterturprogrammet og 70,6 % av sommerturprogrammet. Totalt er det 10 turrapporter som 

er mottatt og ingen registrerte uhell. 

Andre arrangementer 

I starten av januar arrangerte vi for tredje* året på rad skredseminar. "Skredseminar på NORD 

universitet" samlet 250 deltakere og vi fikk god dekning hos NRK Nordland som blant annet sendte 

direkte fra arrangementet i deres nyhetssending. 

For tredje året på rad avsluttet vi året og samtidig "kick-off" på vintersesongen 2018/19 med å arrangere 

"Arctic Freeride Event". Også denne gangen hadde vi flere gode samarbeidspartnere som stilte med 

flotte premier. Det var litt færre bidrag både på bilde og film siden denne gangen, men vi har inntrykk 

av at "Arctic Freeride Event" er i ferd med å etablere seg som en tradisjon og har forhåpninger om flere 

bidrag til neste utgave. Publikum var på ca 120 personer. 

Miljø/HMS 

I 2018 er det vært en markant økning i gjennomførte risikoanalyser, og det vil være et fortsatt 

fokusområde i 2019. 
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Planer for 2019 

Fjellsportgruppa har i løpet av 2018 forsvart sitt eksistensgrunnlag med en meget stor økning i 

aktiviteten. Det er vi veldig godt fornøyd med og den lover til å bli enda bedre i 2019 med et ambisiøst 

vinterturprogram med 18 planlagte turer/arrangementer. 

Første helgen i februar skal vi ha et kombinert turlederseminar, skredworkshop og årsmøte på Lønsstua. 

Det er flere i styret som allerede har signalisert at de ikke vil stille til gjenvalg slik at det vil bli et nytt 

styre etter årsmøtet. 

For 2019 blir det å videreføre arbeidet som er startet med å skape større engasjement rundt 

fjellsportgruppa og sikre rekruttering av nye "ildsjeler", og ytterligere befeste klassikere og tradisjoner 

som "Skredseminar på NORD universitet", "Mistfjorden Base Camp", "Børvasstindan Classic" og 

"Arctic Freeride Event". 

DNT fjellsport Bodø vant i 2017 den første tildelingen av "Årets fjellsportgruppe" i regi av DNT 

fjellsport. Vi bør ha som ambisjonsnivå å ha et aktivitetsnivå i gruppa med varierte turer og 

arrangementer som gjør at vi er i posisjon til å vinne den på nytt om ikke alt for lenge. 

 Børvasstindan Classic 2.5

Tid: 7. juli 2018. Oppmøte kl 9. Starten gikk kl 10. Raskeste tid: 2:50. Siste deltaker brukte ca 7:50. 

Toppen ble kansellert grunnet lavt skydekke. 

Antall deltakere: 205 på start. Alle 250 billettene var utsolgt per 14. mai (Påmeldingen åpnet 1. 

mai). 

Nytt avmeldingssystem med venteliste og tilbakebetaling av 90%/50% av deltakeravgift førte til mange 

avmeldinger og medførte til at vi kunne få plass til alle fra ventelista (60 totalt). Dette var tidkrevende 

og vi var helt avhengig av at Marie kunne følge opp dette. På tross av at det var tidkrevende fungerte 

dette godt; alle som ønsket fikk plass og vi fikk betydelige merinntekter som følge at av mange plasser 

ble solgt 2 ganger (dvs at vi fikk 150% inntekter for disse plassene)  

I tillegg til mange avmeldinger valgte mange ikke å møte opp på løpsdagen. 205 stilte til start. 204 

gjennomførte.  

Deltakeravgift: 300 for medlemmer, 600 for ikke-medlemmer (økning fra 200/400 fra året før) 

Samlet dugnadstid: 590 timer (redegjøres for under) 

I arrangementgruppen: Eirik Alst, Kristoffer Olofsson, Marit Jenssen, Marie L S Pettersen (møtende 

kontaktperson fra administrasjonen). Samlet dugnadstid på disse i forkant av løpet var: 75 timer. 

Parallell klopplegging over første myra utført av Hans Petter og Frank Melby laget i forkant av løpet. 

Dugnadstid: 15 timer 

Dugnadstid på løpsdagen (+dagen før): 

Håkon Sirnes, Svein Pedersen og Harrald Bang: Merking av Åseliddalen til Sandvatnet og post ved 

stikrysset etter Åseliddalen 

Marit Reinvik, Kari H Ofstad og Helge Asbjørnsen: Drikkestasjon ved Sandvatnet 

Marie L S Pettersen, Petter Pettersen og Ida Nova: Post på Gaveln  

Magne Sagvolden og John Birger Holtmo: Merking av Falkflogdalen og ned til Sandvatnet, og toppen 

på løpsdagen.  

Espen Thue Olsen og Jørgen Ulriksen: Elvekryssing. Drikkestasjon. 

Start/Mål: Silje Normann (med sin datter Alva som også bidro godt), Elisabeth Jelstad, Tor Fure, Inger-

Johanne Jarnæs, Øyvind Gundersen (tidtakingsansvarlig), Kurt Johannessen, Therese Bredesen, 

Kristoffer Olofsson (områdesjef), Jo Vegar Haugen og Eirik Alst ( sistnevnte deltok på løpet, men bidro 

før start)  

Anslått dugnadstid på løpsdagen (+ dagen før): 400 timer. 
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I tillegg stilte Røde Kors med 6 stk: 2 i start/mål, 2 i baktropp og 2 ved elvekryss (RK honoreres med 

2000 kroner og regnes dermed ikke med som dugnadstid) 

Planleggingsmøte på Bjørk (20 deltakere, ca 2 timer) og evalueringsmøte Hundholmen (20 deltakere, ca 

3 timer) gir 100 timer dugnadstid. 

 Seniorgruppa Bodø 2.6

I styringsgruppa har vært Karen Sandberg (kontaktperson/leder), Evelyn Sivertsen, Reidar Gabrielsen , 

Magnar Haslerud (til 1.mars), Ingebjørg Lund Bjørgvik og Kjellaug Ellingsen. Hans Kristian Smines 

har bistått gruppa på to møter. 

Det har vært avholdt seks møter i gruppa, hovedsakelig for å planlegge turprogrammene. 

Kommunikasjon ellers per e-post og SMS. 

På vinterturprogrammet hadde vi seks turer, to ble avlyst (Saltfjellet og Beiarfjellet). 

Tur til Tussvatnet, 7 deltakere ,gikk til fots på grunn av lite snø. Heia – Erlingbu – Rundvannet er 

kanskje for krevende for våre turgåere, men fem deltakere hadde en fin tur.  Turen til Sørfjorden gikk 

med varierende føreforhold og fare for overvann, sju deltakere.  

Til sammen har vi hatt  22 deltakere på dagsturene, noe som er fem flere enn i 2017, men totalt blir det 

færre på vinterturene siden begge overnattingsturene ble avlyst på grunn av  liten påmelding. 

I sommerturprogrammet hadde vi 14 turer samt ansvar for Hunstadtoppen under 7-toppsturen, dette for 

tolvte gang. Tre fra gruppa bidro også som vakter ved Opptur i mai. Alle turer er gjennomført med 

rimelig bra deltakelse. Vårturene i mai fra Bremnes fort til Ausvika , Evjen og Finnkonakken ble greit 

gjennomført.  

Vågøyvannet (16) rundt og Valnesfossen (17) hadde flest deltakere.  

Nytt turmål i 2018 var Drogvatnet i Valnesfjord med 11 deltakere, fin tur i skog og fjellterreng. 

Sommerens tur til Hamarøy /Tranøy var fulltegnet med 12 deltakere. Den ble noe amputert på grunn av 

regn og tåke. I samarbeid med kjentmann Kjell Fredriksen skulle vi gå Glimma rundt med start fra 

Hamsunsentret, men den var ikke gjennomførbar på grunn av våte stier og glatte steiner. Det ble likevel 

flere fine turmål  med bl.a. Buvåg og rundturløype fra Ness. Heller ikke turen opp Veten på Innhavet 

kunne gjennomføres etter planen pga. tåke og regn. Fint opphold på Tranøy fyr. 

Siden DNT feirer 150 år i år så besluttet gruppa å ha en jubileumstur til Lønsstua, spesielt tilrettelagt for 

våre eldste medlemmer som ikke lenger deltar aktivt på våre turer. Dette ble godt mottatt, 17 deltakere 

ble med. Buss fra Bodø med stopp på Storjord hvor Manfred Hüttepohl orienterte. Videre til Lønsstua 

for kaffe og kaker samt en liten vandring i omegnen. Til slutt serverte vi finnbiff med ”nogo attåt” og 

kaffe før bussen kjørte tilbake til Bodø. 

Ellers er de ”faste” turene til Saltfjellet, Hopsfjellet, Støvermarka gjennomført, Dagsturene i Bodø 

kommune har hatt varierende deltakelse, fra tre til 18 personer. 

Til sammen har vi hatt 140 deltakere på sommerturene, noe som er  15 flere enn foregående år. 

Vi har forsøkt å lage et variert turprogram for seniorene med noen faste, årvisse turer og noen nye 

turmål. Overnattingsturene (sommer) har jevnt over god oppslutning, som regel fulltegnet. Vinterturene 

avlyst på grunn av manglende påmelding Turene er gjennomført uten uhell eller skader av noe slag. 

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

fra deltakerne.   

Leder for seniorgruppa deltok på interessant nettverkssamling i Oslo - Aktiv til 100. Dette er et prosjekt 

som er støttet av Helsedirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning og gjennomføres av 

Turistforeninga og Røde Kors. Har fokus på helse, livsglede og aktivt friluftsliv for eldre. Mange gode 

ideer til turer og informasjonskanaler. 

Leder har også skrevet innlegg til BOT`s Jubileumsbok som skal utgis i 2020, året hvor også 

seniorgruppa i Bodø har jubileum, 15 år. 

Vi ser fram til 2019 med gamle og nye turideer. I 2018 hadde vi tre nye turledere, men må fortsatt ha 

fokus på å rekruttere nye turledere slik  det ikke blir for stor belastning på de ”faste”.Videre så må vi ha 
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fokus på rekruttering av turgåere ved å framsnakke turene våre, spre turprogrammene på steder hvor 

seniorer ferdes så som pensjonistforeninger, lege – og tannlegekontor.  

 7-toppskomiteen 2.7

7-toppskomiteen har hatt 4 møter. Prosjektgruppa for tur for funksjonshemmede har i tillegg hatt 4 

møter. I tillegg har det vært flere arbeidsmøter mellom de som har hatt ansvar for de ulike 

hovedoppgavene, både ute i marka og ved PC og telefon.  

Turen ble også i år arrangert sammen med Avisa Nordland, som særlig bidro med layout/ design-arbeid 

og annonsering. Samarbeidspartner Sport Norge deltok også aktivt. Vi fikk også kjærkommen støtte fra 

andre aktører i næringslivet og fra andre frivillige lag og foreninger.  

Turen gikk søndag 3. juni. 973 personer deltok (hvorav 541 fullførte 3-toppsturen, 368 fullførte 7-

toppsturen, 8 fullførte 3-posttur tilrettelagt løype, 21 fullførte 7-posttur tilrettelagt løype, 19 fullførte 7-

topp Pluss og 16 brøt). Sammenlignet med 2017 var det en nedgang i deltakertallet på hele 64 %. Vi 

tror nedgangen i hovedsak skyldes at vi var svært uheldig med været denne gangen. Store 

nedbørmengder, kuling og lav temperatur preget værmeldinga i dagene før turen og været på selve 

dagen. Alt i alt er vi imponert over at såpass mange så det likt å gå turen slik værforholdene var. 

Kanskje er det mer imponerende at det kommer tusen deltakere på en skikkelig gråværsdag enn at det 

kommer tre tusen når sola skinner.  

Det ble ikke meldt om alvorlige uhell.  

For fjerde gang var ett av løypealternativene «7-topp Pluss». Løypetraseen var den samme som i fjor: 

Den ordinære løypa fra Bodin vgs og til Løpsfjellet. Derfra gikk den videre bortover ryggen til 

Omgamfjellet hvor den tok av på sti ned til Mosti før den fortsatte i skiløypa nord for Soløyvatnet. Etter 

Heia kom den inn på lysløypa og fulgte denne til Vanntårnet og videre langs den ordinære løypa. Dette 

gav ei løype på 34,7 km og 1 400 høydemeter. Den ekstra traséen ble ikke merket. I stedet ble det gjort 

mulig å laste ned gps-spor, og det ble uttrykkelig gjort oppmerksom på at en måtte beherske kart og 

kompass for å kunne velge dette alternativet, eller gå sammen med vår turleder. De som ønsket å delta 

måtte melde fra via påmeldingssystemet i Sherpa. Vi etablerte en bemannet post på Omgamfjellet der 

deltakerne ble krysset av etter hvert som de passerte.  

For åttende gang hadde vi et eget opplegg for funksjonshemmede som ønsker å delta i 7-toppsfesten, 

men ikke klarer å gå i terrenget. I forkant ble det arrangert treningstur langs Futelva med fire deltakere. 

Markedsføring skjedde via annonse i avisa, at tilbudet ble presentert i 7-toppsturens flyver til 

skoleelevene, Facebook og stand på City Nord og i Glasshuset. For tredje gang kalte vi tilbudet 

«tilrettelagte løyper» og kommuniserte at løypene var åpne for alle. Også disse løypene hadde en 

nedgang i deltakelse sammenlignet med fjoråret, proporsjonal med nedgangen for arrangementet som 

helhet. Det var få rullestoler representert. Været var nok for kaldt og vått for denne målgruppen.   

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

Selv om været skremte noen av de som hadde fått fribillett fra å delta, så var denne gruppen godt synlig 

i løypa, og tilbakemeldingene var gode. Vi håper at vi kan få økonomisk støtte for å gjøre dette 

«stuntet» til en tradisjon.   

Også i år droppet vi salg av billetter i avisas ekspedisjon og tilbød i stedet rabatterte billetter til BOT-

medlemmer og AN-abonnenter ved kjøp på internett. 185 personer fikk AN bonus-rabatt, og 168 

personer fikk BOT-rabatt. Dette utgjør til sammen 36 % av deltakerne, som er noe mer enn fjoråret.  

Som i fjor kunne de som vervet nye deltakere og sendte oss epost om det være med i trekning av to  

gavekort. Kun 7 vervinger var med i trekningen. 

58 personer fullførte for sjuende gang og mottok 7-årspin. 29 personer fikk 14-årspin. Statistikken viser 

at 25 personer har fullført 13 ganger, 39 personer har fullført 12 ganger, og 61 personer har fullført 11 

ganger.  

Også i år var det lagt inn quiz for barn og unge, samt loddtrekning med premiering. Coop Nordland 

delte ut forfriskninger ved Vanntårnet, Gjensidige delte ut forfriskninger på Ramnflåget, og Sport 

Norge delte ut banan ved Turisthytta.  
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Også i år kunne en levere bilder til fotokonkurransen både via Instagram og epost. Været gjorde at få 

tok bilder, og det var mye tåke på bildene. Men vi fikk nå kåret tre verdige vinnere.  

Deltakersystem og billettsalg fungerte fint, og det var mer enn nok personell på disse oppgavene. Heller 

ikke i år hadde vi kurs i bruken av systemet i forkant av arrangementet, siden mange av funksjonærene 

har hatt denne oppgaven i flere år og kjenner systemet godt.   

I anledning DNTs 150-årsjubileum delte vi ut gavekort på hytteovernatting til alle deltakerne. Dette var 

en ide som kom fram under tillitsvalgtmøtet på Gjælentunet i 2017. Tanken var at den som får prøve 

hyttesystemet kanskje får lyst til å bli medlem. Ved utgangen av november har ca 40 personer benyttet 

gavekortet. Det har altså ikke gjort noe stort utslag på besøksstatistikken. Det ser ikke ut til at noen av 

disse personene har meldt seg inn som følge av gavekortet. Enten har de blitt medlem i god tid før 7-

toppsturen, eller så er de fortsatt ikke medlem etter bruk av gavekortet. 

I år arrangerte vi ikke funksjonærtreff etter arrangementet. Interessen for å delta på treffet har vært 

dalende i flere år, og for komiteen har det vært tungt å motivere seg til ny innsats så kort tid etter selve 

dagen. Som en kompensasjon fikk funksjonærene tilbud om et eksemplar av Saltenkalenderen 2019. 

I september varslet firmaet DX som leverer deltakersystemet at de ville fase ut systemet fra nyttår. 

Dette rammer tre andre foreninger også: Drammen, Haugesund og Trondheim. Det har ikke lyktes å få 

på plass et tilsvarende system, men DNT sentralt anbefaler at vi bruker en leverandør av billettsystemer 

som heter TicketCo. De er villig til å  gjøre enkelte tilpassinger, men vi mister muligheten til å følge 

med deltakernes historikk. 

Vi konkluderer med at også den fjortende 7-toppsturen ble vellykket for både deltakere, funksjonærer, 

samarbeidspartnere og BOT. Været kunne vi ikke gjøre noe med. Det arrangementstekniske fungerte 

godt. 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. Den største utfordringen fremover blir rekruttering av deltakere.  

 Beiarn Turlag 2.8

Styret har i år bestått av følgende;  Stein Ove Johannesen 

     Elin Jensen 

     Anne Grete Husmo 

                                                         Britt Grauer 

Vara til styret;                                   Gunnar Storhaug 

                                                         Inge Strand 

Det har i år vært et aktivt år i turlaget, dog tre vinterturer ble avlyst, dette pga lav/ingen påmelding, 

derfor setter vi ikke opp noen fellesturer kommende sesong men skal samarbeide med Beiarn jff på 

deres isfiske/familiedag i mai på Beiarfjellet.  

Årsmøtet ble avholdt i Larsoslia i forb. med ”kom deg ut-dagen”, som hadde 7 deltakere. 

Av større aktiviteter har vi hatt er Opptur med 8. klasse på Trones skole, planen var Staupådalsbua men 

dårlig vær gjorde at Beiarstua ble base, og vi gikk rundløypa med innlagt lokalhistorie og naturfag som 

tema. Også støvlekasting og natursti ble det tid til. 10 elever og 2 lærere deltok. 

St. Hans ble feiret sammen med Beiarstuas 50-årsjubileum, her møtte 120 stk både store og småe, til og 

med trollkjærringa Addeladia dukket opp. 

4.-5. august hadde vi fellestur til Vadet, Gråtådalstua, en flott tur over Storskaret, og andre dag retur til 

Rengård. 6 deltakere. 

1. sept. topptur til Skjellåtind,(1637 moh.) dette i samarbeid med Bot. 

2. sept. hadde vi tradisjon tro vår ”kom deg ut” dag ved Tverrånes friluftområde, Beiarstua. Her var 

svartkjelen i sving og noen testet badetemperaturen. 57 deltakere. 

Mye av vårt fokus er å drifte de 7 trimkassene vi har, og når vi teller opp har vi hatt 956 besøkende. 

Premiering er foretatt og vinnere kontaktet samt at vi har lagt resultatet ut på vår facebook-side. 

Det er nok en trend at folk heller går til trimkassene enn å delta på fellesturer. 



18  Bodø og Omegns Turistforening 

 

Totalt har Beiarn turlag lagt ned over 70 timer dugnad i vår drift av laget, stor takk til våre ildsjeler. 

Ingen nevnt, ingen glemt. 

 Gildeskål Turlag 2.9

Tillitsvalgte 

Styret     Per-Arne Elle (leder) 

    Cecilia Lundbakk 

Bjørn Inge Leding 

    Anne Grethe Kristiansen (vararepr.) 

     

Seniorgruppa   Trygve Breivik(leder) 

    Erna Sundsfjord 

    Terje Magnussen 

    Kjell Karlsen 

 

Barnas turlag   Anne grethe Kristiansen 

    Lin Rene Sakkariassen 

    Cahtrine Festvåg 

    Anna Bell Kroknes 

 

Hytteverter Fellvasstua Stein Storvik 

    Janny Nordby 

    Tone Sundsfjord 

    Gunnar Pedersen 

 

Valgkomite   Annabell Kroknes 
    Lin Rene Sakkariassen 

 

Møter 

Styret har hatt 4 møter og hovedsakelig arbeidet med følgende saker: Vinterturprogram, 

sommerturprogram og Fjelltrimmen i Gildeskål.  

Årsmøtet ble holdt på Inndyr i 22.2. med 15 deltakere. Det ble vist lysbilder fra turer med 

fjelltrimmen og på tur med Gildeskål Turlag. 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.  

Turer 

Vinter turprogrammet i år har vært variert, men dessverre så har vær og føreforhold ført til at 

noen turer har blitt avlyst. . Sommerturprogrammet var også i år variert med bl.annet 4 

fjelltrimposter på samme dag , konsert på Farnheia, familedag i fjæra foruten for vanlige 

fjellturer. Det er avviklet 20 turer i turprogrammet med til sammen  344 deltakere sommer og 

vinter mot fjorårets 307. Hovedturlaget har hatt 8 turer med til sammen 243 deltakere. 

Seniorgruppa har hatt et godt og variert program og gjennomført 4 turer, 18 deltakere. Gruppa er 

bredt sammensatt med representanter fra de fleste bygdene i kommunen, og arrangerer 
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lavterskelturer med formål at alle skal kunne delta. Det legges stor vekt på det sosiale. Turene 

arrangeres annenhver uke til fast tidspunkt.  

Det blir i tillegg arrangert ”Onsdags” turer av Heidi Meland. Som er et lavterskeltilbud for 

kvinner på Inndyr. Til sammen er det arrangert ca 30 turer med ca 200 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. I forbindelse med fjelltrimmen 2018 ble det 

arrangert fellesturer med turleder på alle 13 fjelltrimposter med god deltakelse.   

Fellvasstua 

Fellvasstua er flittig i bruk og er godt tatt vare på. 

Tall på antall besøkende er 241, som er 60 flere enn i fjor. Hytta er godt utstyrt og har naust med kano 

og robåt. All ved til hytta skaffes på stedet, og det er som vanlig avholdt rundvask, vedlikehold og 

veddugnad.  

Annet  

Turlaget har lagt ut 52 Telltur koder rundt om i hele Gildeskål. De som har fått 100 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 2.10

Leder:  Sverre Birkelund valgt for 2018 

             Ola Arnfinn Loe valgt for 2018/19 

             Åge Magunssen valgt for 2017/18 

             Aleksander Gumos valgt for 2018/19 

             Trine Hansen valgt for 2018/19 

             Tanja Solhaug valgt for 2018/19 

Representant for Barnas Turlag: Silje Brevik 

Vara-representanter:  Stian Bjørklund valgt for 2017/18 

                                     Thomas Sæle valgt for 2018/19 

 

Valgkomiteen:  Anders Leiråmo valgt for 2017/18 

                         Andre Johansen valgt for 2018/19 

 

Det er avholdt 2 ordinære styremøter, og noen formelle arbeidsmøter. Det er flere uformelle 

kontaktmøter i forbindelse med turer og arrangementer. Tre av styret er aktive i tur og treningskompis 

opplegget til frivillighetssentralen og Meløy kommune. En har deltatt på brekurs i regi av BOT. Åge 

Magnussen er valgt som styremedlem i BOT. Meløy Turlag og BOT er involvert i et kommunalt 

prosjekt – Nasjonal tursti. Hans Indrevoll har tilsyn med Gamma i Kvitsteindalen. Turlaget hadde 

forespørsel om å stille som toppturarrangør under Høy Puls vinteren 2018 men det ble avlyst på grunn 

av lite påmelding. 

 

Fellesturer:                                       Turleder                      Deltakere        Dugnadstimer 

Skøytedag Neverdalsvatnet   28/1    Åge Magnussen          30                    6 
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Kom deg ut – dagen   11/2                Avlyst på grunn av ingen snø 

Seniortur til Dyrneset 25/2               Sverre Birkelund         11                    4 

Akedag Lavold Engavågen 10/3       Avlyst på grunn av dårlig vær 

Topptur til Istind 7/4                         Åge Magnussen          4                     8 

Skidag i Bjærangen                           Avlyst 

Risnestinden   26/5                           Ola Arnfinn Loe          3                     6 

Seniortur til Storvarden 9/6              Sverre Birkelund          8                     4 

Skjeggen 16/6                                   Åge Magnussen           6                     8 

Glomfjellet rundt 4/8                        Alfred Andreassen      9                      21 

                                                          Anders Leiråmo 

Lillebjærangstiden 11/8                    Avlyst på grunn av dårlig vær 

Familietur Spilderdalsvatnet             Åge Magnussen          6                      31  

18-19/8 

Sabotør-ruta 1/9                                Sverre Birkelund         42                    22 

                                                          Åge Magnussen           

Namnløs – Gråttådalsstua                 Åge Magnussen          6                      31 

8-9/9 

Tåkeheimen    15-16/9                      Avlyst på grunn av dårlig vær 

Grottetur Glomfjellet 6/10                Åge Magnussen          7                      8 

 

HMS: 1 rapport skrevet og overlevert BOT i henhold til reglement. 

 

Sum deltakere:           132 personer 

Sum Dugnadstimer:    143 timer 

Dugnadstimer styret: 25 timer 

 Rødøy turlag 2.11

Styret har bestått av Ståle Kvalvik (leder), Viviann V. Rasch, Inger Tjong, Inga Abelsen og Sonny 

telnes Krogh. Vara til styre har vært: Arild Lorentsen og Elin Telnes. 

Det har vært avholdt 2 styremøter og årsmøte. 

Rødøy Turlag har i 2018 arrangert 12 turer På disse turene har det deltatt 91 personer. 3 turer ble avlyst 

pga været. 

Det ble arrangert turer til: Under Værnestinden, Værangtinden, , Rødøyløva, Seiskallåfjellet, 

Svartvatnet, Blokkvatnet, Gjerøyfjellet, Tølløkka,  og Blåstfjellet. 

Rødøy Turlag har i 2018 hatt 52 medlemmer. 

 Saltdal Turlag 2.12

Styret i Saltdal Turgruppe har snart tilbakelagt et år med en veldig fin tursesong med flere spennende 

turmål og uforglemmelige naturopplevelser i nærområdet i Saltdal kommune. Deltakelse og oppmøte 

har vært betinget av været.  
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Styret og styremøter 

Styret ble sammensatt ved årsmøtet avholdt i mars 2018 i kantinen på Saltdal rådhus, og har i perioden 

bestått av Sigrid Elise Lium, Randi Taarneby, Solveig Strøm og undertegnede.  

Styremøter har vært avholdt etter behov, først og fremst før og etter sommerferien; på vårpart og høsten 

i forkant og i etterkant av gjennomførte turer.  

Turene 

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

turledere. I etterkant ble det gjennomført en enkel evaluering. 

Årets turer i Saltdal turlag hadde følgende destinasjoner: 

Sykkeltur til Røkland: Avlyst pga. dårlig vær.  

Kvernsteinsbruddet: Tilbakemelding på at turleder «stakk av» fra gruppen pga. sakte tempo i gruppen, 

men at man tok seg frem allikevel og gjennomførte en fin turopplevelse. 6 deltakere. 

Kjemåvatn: Noe magert oppmøte, men man gjennomførte en rask tur allikevel og heldigvis før uværet 

satte til. 2 deltakere. 

Solvågtind: Gjennomført i godt vær med nærmere rekord i antall oppmøtte fra fjern og nær. 37 

deltakere. 

Storflåget: Fin tur i bratt og nært terreng til Rognan. 1 deltaker. 

Annonsering 

Turene er annonsert på egen facebookgruppe i tillegg til BOT sine hjemmesider. Det later til at dette har 

fungert greit. Avlysningen av sykkelturen ble formidlet kvelden før og samme dag, da man ventet i det 

lengste på bedre værprognoser. 

Økonomi 

Det føres ikke regnskap og budsjett i perioden. Verken inntekter eller utgifter registreres til turgruppen 

direkte; evt. deltakeravgift administreres med turleder på stedet og formidles av denne til BOT.  

2019 

Det planlegges styremøte og årsmøte i slutten av februar/begynnelsen av mars.  

 

 Kursutvalget 2.13

Medlemmene i kursutvalget har i 2018 vært Eirik Alst (leder), Eirik Vevelstad, Erlend Fjose, Ingrid C 

Sjøberg, Kristoffer Olofsson, og Marie LS Pettersen som møtende kontaktperson for administrasjonen. 

Vi har hatt stor nytte av den nye ordningen med Marie som kontaktperson. Kursutvalget har hatt 2 

fysiske møter i 2018. Kursprogrammene har blitt laget med utgangspunkt i overordnet kursplan som går 

fram til 2020.   

Kursutvalget har i 2018 gjennomført følgende kurs: 

3 beeperkvelder (januar, februar og mars)  14(25)/ 15(18) / 15(15) deltakere (påmeldte) 

Skredkurs      8 deltakere 

2 DNT-ambassadørkurs    21 / 10 deltagere 

Brekurs Blåis     5 deltakere 

Kurs i kart og kompass samt enkel GPS  15 deltakere 

Grunnleggende turlederkurs   14 deltakere 

Sommerturlederkurs    11 deltakere 

 Førstehjelpskurs for turledere   13 deltakere 
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Tilpasset «ambassadørkurs» for Sport Norge 6 deltakere 

I 2019 planlegges følgende kurs:  

2 Introduksjonskurs skred (januar, mars) 

3 beeperkvelder (januar, februar)  

NF Grunnkurs skred (mars) 

DNT-Ambassadørkurs (april) 

Kurs i kart og kompass samt enkel GPS (juni) 

Eirik Alst og Kristoffer Olofsson ble i vår også valgt inn i styret i Fjelsportgruppa så det er nå god 

informasjonsflyt mot Fjellsport.  

Alle kursene, med unntak av DNT-Ambassadørkurset, evalueres. Hovedsakelig er tilbakemeldingene at 

deltakerne er godt fornøyd med kursholderne og gjennomføringen av kursene. 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” 2.14

Følgende personer har stilt som turledere: Vivian Selfors, Trond Flateby, Kaja Opsahl, Ann Britt 

Fjordbakk, Kari Berg, Nick Ingham, John-Birger Holtmo, Knut Storteig, Hans Kristian Smines og 

Henrik Thronsen. Kaja 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 og Mørkvedhallen. Turens 

varighet har vært 1-2 timer. Den siste turen hver sesong ble avrundet 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 3. april til 5. juni ble det arrangert 9 turer med til sammen 101 deltakere  

- I tidsrommet 21. august til 16. oktober ble det arrangert 9 turer med til sammen 89 deltakere.  

- Høyeste deltakertall var 19, laveste var 6. 

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.  

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 9 turer fra starten av april og fram til 

første uka i juni og 9 turer fra slutten av august til midten av oktober. Turledergruppa vil bestå av 9 

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

Dugnad turledelse: 77 timer 

 Nye folkehelseprosjekt 2.15

Vi fikk midler til to nokså omfattende folkehelseprosjekt i 2018, som gjorde at vi kunne ha en 

prosjektleder tilsatt i 60 prosent stilling fra april til desember. Her følger en kort oppsummering av 

prosjektene.  

Naturopplevelser for livet for alle 

DNT ønsker å nå ut med sitt tilbud og felleskap til målgruppen barn og unge som vokser opp i 

lavinntektsfamilier. Gjennom dette prosjektet fikk vi mulighet for å tilby spennende friluftsaktiviteter 
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uten egenandel, markedsføre aktivitetene overfor målgruppen, og tilrettelegge for at det skulle være 

enkelt å delta på aktivitetene.  

Vi arrangerte blant annet en ukes sommer-SFO, grottehelg, hyttekos-helg, taco-turer, grilltur, 

aktivitetsdag i Saltdal, badetur, søndagstur i fjæra. Noen av aktivitetene har vært bare for målgruppa, 

andre har vært fellesaktiviteter åpne for alle.  

NAV har ei egen prosjektgruppe med 22 familier som lever under fattigdomsgrensa, og de har vært vår 

største rekrutteringsarena.  

I tillegg har vi samarbeidet med Norsk Folkehjelp Bodø, med folkehelsekoordinator i Saltdal kommune, 

folkehelsekoordinator i Gildeskål, helseavdelinga i Beiarn kommune, Flyktningkontoret i Bodø, 

Tverlandet mottak og Røde kors. Barnevernet har vært en rekrutteringsarena, og Krisesenteret har vi 

også vært i kontakt med. Vi har delt ut informasjon gjennom helsesøstertjenesten i Bodø kommune, og 

vi har hatt et fint samarbeid med Bamse B – et ferietilbud til barn og unge i lavinntektsfamilier i 

Saltenområdet. 

Den viktigste tilrettelegginga vi har gjort er å sette opp dør-til-dør-transport til aktivitetene. I tillegg har 

vi i noen tilfeller sørget for utlån av utstyr, og felles mat har vært en viktig faktor for å unngå 

stigmatiserende forskjeller.  

Vi anslår at vi totalt har hatt ca 300 deltakere fra målgruppen med på aktivitetene.  

Integrerende friluftsliv 

Dette prosjektet hadde som mål å oppnå integrering av asylsøkere og flyktninger, samt bosatte med 

minoritetsbakgrunn i Bodø kommune. Vi samarbeidet tett med Flyktningekontoret i Bodø og 

Integreringsmottaket ved Tverlandet mottak. Gjennom aktiv rekruttering og oppfølging ville vi 

stimulere til deltakelse i våre tilbud og gjøremål i organisasjonen.  

Gjennom året inviterte vi til dugnader hvor deltakerne fikk oppleve norsk turkultur, fikk språktrening 

og, fikk vist fram sin egen kultur. Vi nevner i fleng vår- og høstdugnad på Gjælentunet, dugnad på 

Lurfjellhytta og Tussvatnet, Kulturnatt i Bodø, Opptur, og Kom deg ut-dagen med smaksprøver på mat 

fra Tyrkia og Eritrea. De som ble rekruttert til dugnaden, var ivrige hjelpere og sosiale bidragsytere. 

Flere «norske» fikk seg nok en aha-opplevelse da de så hvor godt dette fungerte.  

Vi inviterte også til turaktiviteter hvor vi satte opp transport eller hadde aktiviteten i nærheten av 

asylmottaket. Noen eksempler er 7-toppsturen, kvinneturer på Tverlandet, utendørskonsert med 

Susanne Lundeng, aktivitetsdag på Tverlandet og Kom deg ut-dagen ved Tussvatnet.  

Vi har samarbeidet med Bodø Kommune v/Flyktningkontoret, Tverlandet mottak, Barnevernet i Bodø, 

helsetjenesten i Beiarn kommune, Norsk Folkehjelp avd. Bodø, BUA ved Røde Kors, 

Voksenopplæringa i Bodø, Helsesøster/flyktningtjenesten Saltdal kommune, Bamse B ferietilbud og 

Forum mot fattigdom.  

Vi anslår at vi har nådd ca 600 deltakere gjennom prosjektet.  

Vi håpet at vi skulle få dannet ei gruppe eller en komite i organisasjonen som kunne ta initiativet videre. 

Det har vi ikke lyktes med foreløpig, men vi gir ikke opp! 
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3 INFORMASJON, MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON 

 Arrangementskomiteen 3.1

I år har vi ikke hatt noen medlemmer i arrangementskomiteen. Foruten årsmøtet er det avholdt ett møte 

hvor Tereza Bohacova viste 3D-bilder fra området rundt Bodø. I tillegg fortalte Arve Pedersen fra 

Hundholmen byutvikling om Ramsalt, der turistforeningen skal flytte inn når det blir ferdig. Antall 

deltakere var ca 70.  

 

 Informasjonskomiteen 3.2

 Rapport om arbeidet  
Informasjonskomiteen har hatt til dels liten aktivitet også i 2018. Noen av medlemmene har bidratt i 

andre sammenhenger i foreningen. 2 møter i 2018. Komiteen består av Trond Flateby, Dag Pedersen og 

Geir Antonsen.  

 

Komiteen jobber med følgende oppgaver:  
- Oppdatering av bruksanvisning for satellitt-telefon  
- Oppdatering av hytteinfo-permene  
- Diverse etter forespørsel fra kontoret  

- Deltakelse i Årbok-komiteen – spesielt ifm. bilder  

Miljø/HMS-rapport  
Ikke noe å rapportere ift. miljø/HMS.  

 Redaksjonskomiteen for Til fjells 3.3

Vi har ikke hatt redaksjon for Til fjells i år. Vi har likevel fått gitt ut to numre i 2018, hvor det siste var 

vinterturprogrammet for 2018/2019. Styret har bestemt at eventuelle utgivelser i 2019 skal være 

digitale. Dette for å spare penger.  

 Kalenderkomiteen 3.4

Kalenderkomitéen er et samarbeidsprosjekt mellom Sulitjelma og Omegns Turistforening 

(SOT) og Bodø og Omegns Turistforening (BOT). Komitéen består av Bjarne Aronsen 

(komitéleder, SOT), Ingrid C. Sjøberg (BOT), Per Dypsund (BOT) og Siv Anita Værnes 

(SOT). 

 

Fristen for innsending av bilder var satt til 20. mai. Det kom inn 121 bilder fordelt på 29 

fotografer. Vi fordelte jobben med å overføre og sortere bildene fra gmail-innboksen til 

Dropbox. Som tidligere år bruker vi Dropbox, slik at alle komitémedlemmene har tilgang til 

bildene. Vi hadde ett møte i begynnelsen av juni på Fauske, der vi valgte ut hvilke bilder som 

skulle være med i årets kalender. 

 

Som vanlig skulle det velges ut forside, 12 store og 12 små månedsbilder. Vi så tidlig at det var 

mange bilder av for dårlig kvalitet til at de kunne brukes (eks. mobilbilder og skjermdumper). 

Heldigvis er det også noen naturmennesker i Salten som enda tar med seg kamera når de drar 

på tur, og det var noen virkelig nydelige bilder som var sendt inn til oss. 

Som alltid er det en skjevfordeling mellom sommer- og vinterbilder, men det løste seg fint også 

i år. Komitéens ønske er at kalenderbildene skal ha et representativt geografisk utvalg, samtidig 

som ulike aldersgrupper og aktiviteter skal gjenspeiles. Det føler vi at vi har fått godt til med 

årets kalender. 
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Etter møtet fordelte vi arbeidsoppgavene mellom oss, og kommunikasjonen har gått via e-post. 

Det tok lang tid å få på plass alle sponsorene. I år opplevde vi også at noen av våre tidligere 

sponsorer takket nei til videre samarbeid, og det tok da ekstra tid å få på plass nye sponsorer 

for å erstatte disse. Kalenderen gikk i trykken i slutten av september. 

 

Takk til Matti Jäntti som i år igjen har bidratt med flotte tegninger. Videre takker vi sponsorer 

og alle som har bidratt til ferdig kalender og distribusjon av denne.   

 

Komitéen er godt fornøyd med sluttproduktet, og håper den vil gi inspirasjon slik at små og 

store kommer seg ut og finner glede i nye opplevelser i den vakre naturen vi har her i Salten. 

GOD TUR i 2019! 
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4 RÅDGIVENDE UTVALG 

 Bodømarkautvalget 4.1

I 2018 har utvalget bestått av Bjørnar Nystrand (leder), Carl A. Boe, Fred Kramer og Hans Kristian 

Smines. Det har vært avholdt 6 utvalgsmøter, mange drøftinger per epost og sms, og i tillegg har det det 

blitt gjennomført 4 befaringer der hele eller deler av utvalget deltok. 

Arbeidet i Bodømarka 

I tillegg til sluttarbeid i Turskiltprosjektet er det som vanlig foretatt inspeksjoner av løypenettet, samt en 

del rydding av kratt og vindfall i skiløypene. Utvalget har fått laget trapp i ruten fra Vågøyvatnets 

østside til veien mot Junkerfjellet. Stor takk til tømrerlinja ved Bodø videregående skole som 

gjennomførte det praktiske arbeidet. Utvalget har også fått Bodømarkas venner til å utbedre ruten 

mellom Linken og Turisthytta med klopper og trapp. 

Utvalget har tatt ansvar for at det blir etablert P-plass ved Norsia grendehus (Skau) for turgåere til 

Steigtind og Skautua. Avtale inngått for 10 år. Bodø kommune sørger for skilt og skiltoppsett. 

Plankommentarer og møter med kommunen 

Utvalgsmedlemmer har deltatt på møter med Bodø kommune. Utvalget har avgitt uttalelser angående 

hotellplaner på Rønvikfjellet og planrulleringen for idrett og friluftsliv. 

Samarbeid med andre lag og organisasjoner 

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

Cruickshank og gjennom BOTs representant i styret som er BOTs leder Ann Elisabeth Szell. Hele 

utvalget deltok på Bodø Friluftsforums møte om Bodømarka 15. januar 2018. 

Vår kontakt med Bodømarkas Venner er oppretthold ved at Bjørnar Nystrand er varamedlem og Hilma 

Øverås er fast medlem i styret. 

Bodømarkautvalget har brukt 220 timer i 2018 til styrearbeid, møter og noe praktisk arbeid. 

Løypetilsynene i Bodømarka har meldt inn å ha brukt 55 timer til oppsyn og vedlikehold av løypenettet 

i 2018. 

 

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 2019 

- Vi planlegger vi 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. 

- Møter med grunneiere rundt Vågøyvannet og drøfte utvikling og tilrettelegging. 

- Samarbeide videre med Bodømarkas venner og kommunen (Stimuli) om rutemerking i Bodømarka. 

- Vedlikehold av rutenettet. 
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 Naturforvaltningsutvalget 4.2

Medlemmer er Gunnhild H. Aasmoe (gikk ut av utvalget i løpet av året), Audun Sandberg, 

Eirik Vevelstad, Terje Cruickshank og Terje Øiesvold (leder). 

Utvalget har hatt to møter i tillegg til jevnlig kontakt pr. e-post.  

Utvalget har behandlet følgende saker: 

1. Rønvikjordene. Terje laget forslag til uttalelse, den 9. januar der vi understreker 

jordenes betydning for naturopplevelse på vei til Bodømarka. 

2. Samling for BOTs komite- og utvalgsledere. Terje orienterte fra samlingen. 

3. Isuttak/Svartisen. Audun laget forslag til uttalelse som går mot uttak av Breis ved 

Storglomvatn. Utvalget har også bedt FNF arbeide med bedre sikring av gjenværende 

brefall i Nordland. 

4. Regionreformens betydning for friluftslivet. Audun har utarbeidet innspill til DNT 

sentralt, den 26. april der det problematiseres at forvaltningsmyndighet tenkes overført 

fra staten til de nye fylkeskommunene. 

5. Forslag til revidert kommunedelplan for Engenbreen. Eirik har laget forslag til 

uttalelse, den 7. mai der det bes om at det vern som ligger på Fonndalen gård 

respekteres. Videre at ny tilrettelegging av stier opp mot tåkeheimen utarbeides med 

nennsomhet. 

6. Togtransport. Utvalget ber styret presse på rette instanser for flere stans over Saltfjellet, 

- av miljøhensyn. 

7. Sommerturprogrammet. Utvalget fikk oversendt forslag til sommerturprogram og 

uttalte følgende til styret: Forøvrig ber utvalget styret vurdere å innføre en 

naturforvaltningsmessig vurdering fra turkomiteens side på linje med risikovurderingen 

f. eks. Denne bør i så fall være tredelt og ta stilling til: 

- Slitasje 

- Naturmangfold 

- Særskilt vurdering der det åpnes opp for turer og arrangementer i nye områder. 

Utvalget har ikke fått noen respons på dette. 

8. Vinterturprogrammet. Utvalgets leder var invitert til møte i turkomiteen der 

vinterturprogrammet ble drøftet. Ingen merknader. Vinterturer er i det hele tatt mindre 

kontroversielle enn sommerturer kan være.  

9. Reiselivsarena Nordland 25. september. Terje holdt innlegg på vegne av Anne Mari 

Aamelfot Hjelle/DNT 

10. Naturvernsamling i DNT 15.-16. oktober. Tema var vindkraft, motorferdsel, ny fjellov, 

stivern og villrein. Egne referater foreligger. Terje deltok fra BOT. 

11. Nasjonal ramme for vindkraft på land. Det er plukket ut 43 analyseområder i Norge. To 

av disse ligger i BOT sitt interesseområde, nr. 31 som omfatter Saltfjellet og Sulitjelma, 

samt nr. 32 som omfatter områder nord for Rago bl. a. Terje har gitt forslag til uttalelse. 

12. Søknad om utvidelse av oppdrettskonsesjon. Storvika Staraumøy. Henvendelse til 

utvalget ved Terje fra Svein Roald Kristiansen. Han oversendte forslag til uttalelse som 

ble sendt videre til styret. 

13. Utvidelse og revisjon av Saltfjellet-Svartisen. Utvalget/BOT har støttet Fylkesmannen 

og Miljødirektoratets tilrådinger og fått gjennomslag for flere endringer som er gunstige 

for friluftslivet. Det endelige vedtaket (Kgl. Res) vil ventelig komme tidlig i 2019. Da 

vil det 82 år lange vernearbeidet for Saltfjellet-Svartisen være fullført. 

14. Klimaskogprosjektet. Utvalget har representert BOT i ei referansegruppe til 

regjeringens klimaskogprosjekt (Pilot). Gruppa har ikke hatt møter i 2018. En rekke 

kommuner sør for Saltfjellet har fått tilskudd til planting av gran på gode boniteter. 

BOT har ivret for forsøk med planting av furu nord for Saltfjellet, for å oppnå åpnere 
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landskap, men ikke fått gjennomslag for dette. Skogeierne og forstbransjen er 

misfornøyd med alt byråkrati knyttet til prosjektet og vil ha skogplanting slik det 

engang var. Prosjektet rapporteres nå til berørte departementer og så vil det bli avgjort 

om dette skal videreføres i en hovedprosjektfase. 

 Hedersmerkeutvalget 4.3

Utvalget har bestått av Elin Andreassen, Knut Storteig og Lars-Fredrik Moe (leder) 

Utvalget har hatt tre møter, og har etter  å ha gjort sine vurderinger kommet til at vi i år innstiller to 

kandidater til å motta turistknappen, og en kandidat til Æresmedlem. Innstillingen følger vedlagt. 

Utvalget har samlet 25 dugnadstimer. 

 BOTs jubileumsfond 4.4

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 2018 har bestått av Reidar Gabrielsen (på 

valg i 2020), Randi Ulvøy (på valg i 2019) og Arne-Kjell Olsen (på valg i 2021). Leder for styret har 

vært Reidar Gabrielsen. Styret har hatt 1 møte. Fondet ble i 2017 presentert for ca 100 av de største 

bedrifter i Saltenområdet i brevs form. I 2018 ble det oppdatert informasjon på BOT sine nett sidet, 

samt laget en brosjyre som ble distribuert bl. a. på standene i Glasshuset i desember 2018 med 

informasjon om skattefradrag og muligheter for profilering.  

Fondet er i 2018 tilført kr 7 302,-. I tillegg har vi renteinntekter på kr 3 911,-. Grunnkapital i fondet ved 

utgangen av 2018 er kr 245 996,-. Fondets totalkapital, inkl. disponible midler på  

kr 34 689,- er kr 280 685,-. Det er ikke utbetalt midler fra fondet i 2018, men vi kan nå dele ut 

avkastning i 2019 til et godt prosjekt i tråd med fondets statutter. 


