Turprogrammet
for 2016
Hovedprogram
Seniorturer

7. februar
LYSENUTEN, FRA SKARSTØL
Fra Flotmyr i egne biler kl 08.00.
Turen starter fra parkeringsplassen på Skarstøl kl 09.30.
Vi går opp skaret mellom Kaldheimshovda og Fagerlinuten mot Flotavatnet og opp på Lysenuten. Retur over
Ilsvatnet og Krokavatnet og tilbake til Skarstøl.
Turtid ca 7 timer.
Turledere: Ole Schiefloe 959 38 661 og
Bjørn Midtgaard Nilsen 911 20 810
For spørsmål ring HT-huset tlf. 52 71 53 11
Kart: Turkart Indre Etnefjell eller Ente 10023
Staver: 4. Litt krevende tur.

2. april
MALDAL – SLETTEDALEN – TVEITASTØLEN – MALDAL

Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl. 7.45. Vi kjører til Sauda
og Maldal. Vi går fra parkeringsplassen i Maldal i retning
elveosen ved Reinsvatn. Drar videre inn Norddalen og skrår
opp mot Skorvenuten. Lang og stedvis bratt nedkjøring til
Slettedalen. Her har vi lunsj ved stølene. Går så opp mot
Smalaskarnuten, før vi renner ned mot Tveitestølen. Da er
det småkupert skogsterreng tilbake til Maldal.
Bindende påmelding på nett innen 30. mars
Turledere: Oddvar Fattnes 915 61 965 og
Lars Johann Milje Tlf. 908 62 004
Kart: Norge-serien nr 10023 – Etne
Krevende

13. – 14. februar
MARKHUS – SANDVASS

3. april
FRA STEINSFJELLET TIL KLAUV 246

Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00. Turen starter fra
Markhus kl. 10.30. Vi bruker hytta som utgangspunkt for
turer i omegnen.
Bindende påmelding på nett innen 8. februar
Turledere: Ståle Sørheim 916 63 724 og Lars Kristian
Gjerde 944 87 843
For spørsmål ring HT-huset tlf. 52 71 53 11.
Kart: 10023 Etne (eller Indre Etnefjell).
Vanskelighetsgrad: middels

Sjekk UT kommunetopp 2016

Fra Flotmyr i egne biler kl 10.00 til Steinsfjellet hvor vi
starter turen kl 10.15. Vi går på den nye sykkelveien mot
Krokavatnet, fortsetter langs og dreier rundt vatnet mot
Håvåshytta. Fra hytta går vi mot Klauv på sti og vei før vi
krysser fylkesvegen og tar fatt på stigningen opp mot turens
hovedmål som er Haugesunds høyeste topp; Klauv. Vi går
tilbake til Steinsfjellet via Dyregongane.
Beregnet tid ca 4 timer.
Partier med vått og ulendt terreng, men ellers lett å gå.
Turledere: Kjell Magne Opheim 971 37 941 og
Christine Steinhovden

5. – 6. mars
SKROMME – SANDVASS – KYRPING

Fra Flotmyr i egne biler kl. 07.30 til Kyrping der vi setter
noen biler. Vi fortsetter til Skromme hvor skituren starter. Vi
går til Simlebu og videre til Sandvass for overnatting. Neste
dag Urdaheia, forbi Øyskar, Verdalen og ned til Kyrping.
Deltagerne må ha fjellski, skifeller og gode skiferdigheter.
Bindende påmelding på nett innen 29. februar
Turledere: Ståle Sørheim 916 63 724 og
Lars Kristian Gjerde 944 87 843
For spørsmål ring HT-huset tlf. 52 71 53 11
Kart: 10023 Etne (eller Indre Etnefjell).
Vanskelighetsgrad: krevende

6. april
KYRKJELEITE – BERGSODDEN MED OMVISNING
PÅ MUSEUMGÅRDEN PÅ ØRPETVEIT (NL)

Fra Flotmyr i egne biler kl. 17.30 til Raglamyr hvor vi start
er turen bak Biltema kl. 17.45. Vi går til gården hvor mu
seumspedagog Linda Høie gir oss omvisning. Etterpå går
vi langs Ørpetveitvegen der stien starter. Vi følger denne til
Bergsodden 146 moh hvor vi tar pause og nyter utsikten.
Ca. 2,5 t inkludert omvisning.
Partier med vått & ulendt terreng så godt fottøy anbefales.
Turledere: Torfinn Dommersnes 917 11 295 og
Kåre Stødle
Kart: Turkart Byheiene og Tysvær nordvest/Valhestområdet

12. – 13. mars
ESPELAND – SAUABREHYTTA
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl 08.00 til Espeland der
vi parkerer. Her starter skituren, og går via Blåvatna og
Sauanuten til Sauabrehytta for overnatting. På søndag retur
til Espeland med en liten avstikker på “fonna” dersom været
tillater dette.
Bindende påmelding på nett innen 7. mars
Turledere: Oddvar Lyse 951 19 824 og
Unni Vestre 977 78 714
For spørsmål, ring HT-huset tlf. 52 71 53 11
Kart: Norgesserien Etne 10023 og Folgefonna 10030,
eller 1314.IV. Fjæra
Krevende tur.

8. – 9. april
VASSDALSEGGI

Fra Flotmyr i egne biler fredag kl. 18.00 til Haukeli for
overnatting. Overnatting enten i privat hytte eller Haukeli
seter Fjellstove. Lørdag starter turen kl. 10.00. Vi går over
Ståvatnet og inn Lisledalen før vi går opp ryggen og følger
eggen utover til toppen av Rogalands høyeste fjell. Retur
til Haugesund lørdag kveld. Krevende tur med fine ned
kjøringer på tilbaketuren. Deltagerne må ha fjellski, skifeller
og gode skiferdigheter Svært krevende.
Bindende påmelding på nett innen 28. april
Turledere: Lars Kristian Gjerde 944 87 843 og
Hildur Grainger 996 18 010
Kart: 10024 Haukeliseter

30. mars
BUAVÅG – LITLASÅT/STORASÅT (NL)

Frå Flotmyr i egne biler kl 17.00. Start fra Bua kl 17.30 der
me parkerer bilane i tunet hos Lars Bua. Turen startar på Bua
ved skiltet der det står Buavåg. Der står det ein gammal ute
fjøs. Me kryssar eit smalabeite, går gjennom eit skogsholt før
landskapet opnar seg. Me går opp på Litlasåt og nyt utsikten
ut i havet sør for Bømlo, over mot søre Bømlo og mot Stord.
Me ser og delar av høgdedraga som utgjer noko av trasèen
til Skjold på tvers. For dei som vil gå litt lenger, går me vidare
til Storasåt. (Nordskogfjellet på kartet).
Turledere: Anne Kallevik Grutle 934 55 062 og
Hauke Hinrichs
Naturlos: Lars Bua
Tidsbruk: 1,5 time. Lett tur, litt kupert.

10. april
SIGGJO 474 – Høyeste topp i Bømlo Kommune
Sjekk UT kommunetopp 2016

Fra Flotmyr i egne biler kl 09.00 til p-plass der turen starter
kl 10.00. Etter ca 2 timer er vi oppe på toppen der vi har
en fantastisk utsikt over Sunnhordaland og Hardanger.
Beregnet tid er ca 4 timer.
God sti, men en del stigning.
Turledere: Hans Enerstvedt 992 10 336 og Heidi Stueland
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13. april
HØGANIP I TYSVÆR (NL)

23. april
VALLDALEN – REINSNOSI

Fra Flotmyr i egne bilder kl. 17.00 til parkeringsplass ved
Førland Skule der turen starter kl. 17.30. Turen begynner
på traktorvei og gjennom et gårdstun. Videre på sti i ulendt
skogsterreng, opp et bekkefar og på fuktig sti inntil vi stiger
128 moh til Høganip som det heter i Førland (på kartet
heter det Høganipa). Vi nyter maten på toppen av denne
særegne fjellformasjonen. Noen tror at det har vært gravd
etter gull i området. Turen tar ca. 2,5 t.
Partier med vått og ulendt terreng så godt fottøy anbefales.
Turleder: Anne Rees Halvorsen 977 05 118. Naturlos:
Edvin Lindanger
Kart: Turkart Tysvær eller Byheiene og Tysvær Nordvest/
Valhestområdet

Fra Flotmyr i egne biler kl.7.30 til Valldalen. Turen starter
ved Bråstøl eller lengre inne avhengig av snøforhold på
veien. Vi går opp Stortavatnet og videre via Revseggi/
eidet til Reinsnosi (1693 m.o.h.). Nedturen blir samme
vei som vi kom opp med noen flotte nedkjøringer. Turen er
beregnet til 5 - 6 timer. Deltakerne må ha fjellski og gode
skiferdigheter.
Turledere: Svein Magne Storesund 928 80 419
Kart: 10024 Haukeli eller (1314 I) Røldal.
Krevende

24. april
HAUGESUND PÅ LANGS

15. – 17. april
PÅ SKI TIL BLÅSJØ ØST

27. april
KRINGSJÅ LAMMING (NL)

Fra Flotmyr i egne biler fredag kl. 07.00
Bli med på en tredagers skitur i flott terreng inn til østsiden
av Blåsjø. Vi starter tidlig fredags morgen fra Kjetilstad i
Suldal og går vi inn til Vassdalstjørn, mens etappene for
lørdag/søndag legges opp etter vær og føreforhold. Det
legges opp til dagsetapper på 6-10 timer.
Bindende påmelding på nett innen 11.04.2015
Turledere: Benny Thorrud 958 85 472 og
Oddvar Lyse 951 19 824

Fra Flotmyr i egne biler kl 17.30 til Steinsfjellet der vi
starter turen kl 17.45. Lett tur på god sti. Målet for turen
er å oppleve litt av lammingen ved fjøset på Kringsjå. Tom
Melkevik vil fortelle om lam og lamming. Hunder kan ikke
bli med på denne turen fordi vi skal besøke sauer og lam.
Beregnet tid totalt ca 1,5 time
Turledere: Kjell Magne Opheim 971 37 941 og
Christine Steinhovden
Naturlos: Tom Melkevik

15. – 16. april
ARASET 68 – Høyeste punkt på Utsira

5. – 8. mai
VÅRSKITUR I BERUNUTEN VEST

Sjekk UT kommunetopp 2016

Fra Risøy (kaien for rutebåt til Utsira) kl. 16.00. Vi drar til
Nordvikgården for sosialt samvær og overnatting. Lørdag
spiser vi frokost, rydder i hytta, og så drar vi på rundtur på
øya. Vi kommer innom severdigheter og historiske steder
og kanskje en tur opp i fyrtårnet. Her har vi Utsiras høyeste
punkt Araset. Vi har med mat/matpakker til kvelds, frokost
og lunsj. Båten går fra Utsira lørdag kl. 17.45.
Lett tur i noe ulendt terreng.
Påmelding på nett innen 30. mars
Turledere: Harald Valnumsen 480 01 677,
Else og Peder Eriksen. Tlf. 473 53 257

Turen starter på Ulevå og går østover i retning Songavatnet
og Farefithytta. Derfra går vi til Glaimane, med mulighet
for en avstikker dersom været tillater det. Fra Glaimane går
vi til Hellevassbu, før vi neste dag returnerer til Ulevå. Dette
er en tur som går i et flott og variert terreng. Det blir relativt
lange dagsetapper og de to første hyttene er ubetjente,
derfor må deltakerne ha god trening i å gå på fjellski og
kunne bære egen mat. Det er ikke sengetøy på hyttene og
egen sovepose må tas med.
Bindende påmelding på nett innen 27. april
Turledere: May Kristin Bringedal tlf. 995 35 119 og
Lars Kristian Gjerde 944 87 843
Terreng: Kupert
Vanskelighetsgrad: Middels
Staver: 3

17. april
SYKKELTUR TIL RYVARDEN

Fellestur med Syklistenes landsforening Haugaland
Fra Flotmyr kl. 09.00 gjennom Djupadalen via Kattanakk
på anleggsveien til Skarstad. Videre på vei til Ryvarden. Der
ser vi på kunstutstilingen. Vi spiser på kafeen eller har med
niste. Retur på veien til Haugesund. Turen tar 4 –5 timer +
pause på Ryvarden.
Tempo tilpasses turfølget. Hjelmpåbud.
Middels
Turledere: Harald Selsås tlf. 952 11 114 (HT) og
Roald Bø (SLF Haugaland).

5. mai
VALHESTTUREN
STEMMEN – VALHEST TUR/RETUR
Den tradisjonelle Valhestturen tar sikte på å få flest mulig
store og små opp til toppen av Valhest. Turen arrangert
med turleder, ingen påmelding eller saftstasjon underveis.
Start med turleder fra Stemmen ved Eivindsvatnet kl 09.00.
Ønsker du registrering med diplom vil turleder notere deg
opp. Det koster 50 kr dersom registrering. Det er pins til de
som møter turledere på toppen (ca kl 12–13), samme hvor
man har gått fra. (Nodland, Aksdal, Sundfør m.m.) Vi sees
på Valhest!
Turledere: Paul Postvoll, Inger Åmodt, Torfinn Dommersnes
og Hans Enerstvedt
Kart: 10015 Haugesund eller Turkart Byheiene og Tysvær
nordvest/Valhestområdet.
Terreng: Kupert
Støvler: 4

20. april
SÅT, FRA STEINSFJELLET VIA KJOSAVARDEN

Fra Flotmyr i egne biler kl 17.30. Vi kjører til parkerings
plassen på Steinsfjellet og starter turen derfra kl 17.45.
Dette er en tur i et flott, nakent kystlandskap med lyng og
store landskapslinjer.
Gangtid: Ca 2 timer
Turledere: Hauke Hinrichs 482 10 881 og Karsten Langøy
Kart: Haugesund10015, Turkart for Byheiene

3

8. mai
MEHAMMARSÅTA 749 – Høyeste topp i Stord kommune
og LITLASÅTA 676 – Høyeste topp i Fitjar kommune

1 juni
RUNDTUR I ØRPETVEITOMRÅDET (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.30 til Eikevegen og parkering
ved låven på Miljeteigs Gård. Vi rusler ca. 2 t på traktorvei og
beitemark. Kaffepause på Tjødnaåsen der vi får en uvant utsikt
over litt av hvert. Godt skotøy anbefales pga våte partier.
Turledere: Harald Amdal 958 27 648 og
Anne Rees Halvorsen 977 05 118
Naturlos: Harald Miljeteig
Kart: Haugesund

Sjekk UT kommunetopp 2016

Fra Flotmyr i egne biler kl 09.00. Fotturen starter ca 10.15
fra parkeringsplassen på Heia og tar oss gjennom et fantas
tisk kupert landskap med små vatn og flotte fjell. Utsikten er
også flott med hav, fjord og fjell på alle kanter. Etter bestig
ing av Mehammarsåta fortsetter vi på stien mot Fitjar og tar
med oss Litlasåta som ligg rett vest for stien ca 900meter i
luftlinje fra hovedtoppen. Vi returnerer til Heia.
Beregnet tid ca 7 timer.
God sti, men mye stigning og lang tur.
Turledere: Harald Selsås 952 11 114 og Inger Åmodt

4. – 5. juni
FOLGEFONNTUREN – Skitur over Fonna

Fra Flotmyr kl 10.00. Vi er framme på Bokn 10.45. Der
parkerer vi bilene og går i terrenget til toppen. Boknafjellet
er synlig fra store deler av Haugalandet og et gammelt navi
gerings-punkt fra før vikingtiden. Altså er utsikten fantastisk.
Beregnet tid ca 2,5 timer.
Vi går i terreng, så sko med god støtte bør benyttes.
Turledere: Kjell Magne Opheim 971 37 941 og
Christine Steinhovden

Buss fra Flotmyr fredag kl. 17.00 til Mauranger. Videre til
Sundal for overnatting. Husk å ta med mat, sovepose og
liggeunderlag. Grillmat om en ønsker. Det du ikke trenger
på skituren kan du legge igjen i bussen, da det er denne
som henter oss om kvelden.
Turen starter til fots fra Sunndal lørdag morgen kl. 06.00,
opp Keiser Wilhelms ridesti til Breidablikk (1300 m.o.h.)
hvor vi tar på oss skiene. Hvis fint vær går vi til fonnas
høyeste punkt (1661 m.o.h.) og ned til Vintertun, eller
via Holmaskjær til Tokheim i Odda. Mellom kl. 18.00 og
20.00 er vi nede der bussen venter på oss. Svært krevende
tur. Deltagerne må ha fjellski og gode skiferdigheter.
Bindende påmelding på nett innen 25. mai.
Orienteringsmøte på HT-huset, Bytunet 1.juni kl. 19.30.
Turledere: Ole Schiefloe 959 38 661,
Kåre Krogenes og Roald Bø
Kart: 10030 Folgefonna og 10023 Etne.
For spørsmål, ring HT-huset 52 71 53 11.

25. mai
TORDISNUTEN (440 m. o. h.) i Nedre Vats i Stokkadalen

5. juni
LAMMANUTEN 631 – Høyeste topp i Tysvær kommune

17. mai
Bli med Haugesund Turistforening i FOLKETOGET
22. mai
BOKNAFJELL 293 – Høyeste topp i Bokn kommune.
Sjekk UT kommunetopp 2016

Fra Flotmyr i egne biler kl 17.00.
Fra Knapphus Bensinstasjon kl 17.35.
Avstand: 1,7 km opp til toppen.
Tidsbruk: Litt over 1 time å gå opp – vanlig gange m/puste
pauser.
Terreng: Skogsveg et stykke oppover og så inn på godt merka
og rydda sti som slynger seg oppover gjennom bjørkeskog og
litt blanda vegetasjon. Fin rundtur.
Skotøy: Fjellsko.
Turledere: Jon Olav Velde 905 54 134 og Hauke Hinrichs
Vanskegrad: Middels.

Sjekk UT kommunetopp 2016

29. mai
TRODLAVASSNIPEN 437– Høyeste topp i Sveio kommune

Fra Flotmyr i egne biler kl 17.30 til Loden på Bokn. 71
år etter frigjøringen skal vi på tur til Loden og se på om
rådet der tyskerne bygde Klepp Festningsanlegg i 1941.
Vi skal vandre blant rester av anlegget, offiserbrakke,
kjøkkenbrakke, kanonstillinger, luftvern-stillinger, bunkere,
sykestue, grisehus m.m. Leif Våga skal fortelle oss mye om
området og det som hans familie og andre opplevde der.
Matpausen tar vi kanskje ved sjøen.
Turleder: Anne Rees Halvorsen 977 05 118 og Paul Postvoll
Naturlos: Leiv Våga
Kart: Turkart Ryfylkeøyene

Fra Flotmyr i egne biler kl 09.00. Går fra parkeringsplassen
i Sandvik ca 09.45. Turen begynner på traktorvei før en
går over på godt merka sti etter ca 30 minutter. Turen byr
på flott utsikt, spesielt på toppen der en ser praktisk talt
hele Haugalandet. Noen våte partier og en del stigning.
Beregnet tid ca 4 timer.
Turleder: Hans Enerstvedt 992 10 336

8. juni
LODEN (NL)

Sjekk UT kommunetopp 2016

Fra Flotmyr i egne biler kl 10.00 til Kleivo ungdomshus
nord for Einstapevoll skule for parkering. Her starter vi å gå
kl. 10.45. Vi går på fin sti opp til Trodlavassnipen som er
437 moh, og Sveio kommunes høyeste topp. På toppen tar
vi en pause og nyter utsikten før vi starter på nedstigningen.
Vi regner med å være ved bilene ca kl. 14.00.
Turledere: Lars Kristian Gjerde 944 87 843 og
Lars Petter Knutsen 979 57 578
Kart: Turkart Sveio eller 10022 Bømlo
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12. juni
BJØRNDALSNUTEN 1016 – Høyeste topp i
Vindafjord kommune

Terreng: Traktorveg heilt inn til foten av Steinslandsnuten.
Du må gå over 3 gode bruer. Stien er rydda, merka og skil
ta gjennom blandingsskog.
Vanskegrad: Middels – ein familietur.
Fin utsikt på toppen.
Fottøy: Gode tette sko.
Turledere: Jon Olav Velde 905 54 134 og Karsten Langøy

Sjekk UT kommunetopp 2016

Fra Flotmyr i egne biler kl 08.00. Vi parkerer på Tysseland
ca 5 km fra Ropeid, mot Sauda. Starter å gå herfra kl. 09.30.
Turen går inn Tysselandsdalen til Risvatnet i Søre Bjørndalen.
Krevende tur i flott terreng hvor vi beregner å på i ca 7 timer.
Turledere: Ingrid Lindaas tlf. 980 24 089 og Anne Grutle
Kart: Norge-serien nr 10023 – Etne

16. – 22. juli
ETNEFJELLSTUREN
Gullruta fra Seljestad til Olalia.
Turen starter fra Seljestad, ved Korlevoll. Første dag går
til Simlebu via Steinavatnet. Dagen etter går turen til
Sandvasshytta, langs Vaolo. Neste dag er det en kort tur
fra Sandvasshytta til Blomstølen. Det blir lagt opp til en
tur til Reinsnosi for de som vil det. Andre kan bruke dagen
til avslapning. Dagen etter går turen til Storavassbu, via
Naglane. Her er det flotte vannpytter og små bekker som
renner langs berget. Kanskje tid for en liten dukkert? Der
etter går turen til Løkjelsvatnhytta. Siste dag ender turen
på Olalia Fjellstove der vertskapet tar imot oss, og det blir
servert middag. Siste dag er det en kort tur til Oppheim og
hjemreise. Måltidene blir gjennomført i fellesskap.
Bindende påmelding på nett innen 5. juli
Turledere: Heidi Stueland og Inger Åmodt
Kart: Etne 10023

15. juni
SKÅLASKOG – AVLØYPET I SVEIO (NL)
Frå Flotmyr i egne bilar kl 17.00. Fra Skålaskog kl 17.30.
Turen startar innafor garden Skålaskog. Me går på god veg
til den nedlagte garden Neset, forbi frodige lauvskogliar.
Vidare frå Neset over kystlynghei til den veglause garden
Avløype. Fritt utsyn over Sletta. På Avløypeneset ligg mange
gamle skjerp etter feltspat frå slutten av 1800-talet. Er ein
heldig, kan ein finna krystallar av granatmineral. Turen tek
2 - 3 timar, god veg og sti, unntatt siste stykket over lyng
heia der det er litt ulendt.
Turledere: Harald Selsås 952 11 114 og
Heidi Stueland 928 29 179
Narurlos: Johannes Vandaskog

23 – 24. juli
TELTTUR TIL KYRKJENUTEN 1602 – Høyeste topp i
Sauda kommune

18. – 19. juni
TUR OG YOGA PÅ OLALIA
Denne helgen skal vi utforske indre og ytre landskap gjennom
yoga og flotte turer.
Turen går til Olalia hvor mulighetene er gode for å kombi
nere yoga og turer i fjellet. Vi tilpasser både turer og yoga
til den enkeltes nivå, så du trenger ikke ha erfaring med
yoga fra før. Det vil arrangeres yoga inne morgen og kveld,
tilrettelagt slik at vi har overskudd og tid til dagsturer lørd
ag og søndag. Dersom været tillater det vil vi bruke naturen
som yogastudio mens vi er på tur. Ingenting er som å gjøre
yoga ute i flott natur! Det blir laget sunn og god mat, lørdag
skal vi ha en ekstra smakfull middag.
Pris: Medlemmer: 2 200 kr, ikke medlem 2 550 kr
Prisen inkluderer yoga, tur m/DNT turledere, overnatting og mat.
Bindende påmelding på nett innen 1. juni.
Max deltagere: 12 personer
Turledere: May Kristin Bringedal 995 35 119 og
Unni Vestre 977 78 714

Sjekk UT kommunetopp 2016

Vi kjører i privatbiler fra Flotmyr kl. 9.00. til Sauda og Slet
tedalen. Vi går inn Berdalen til Botnavatnet hvor vi slår leir i
telt eller gapahuk. Søndag morgen får vi en bratt oppstigning
på 600 høydemeter i Berdalsbotnen. Vi dreier så mot sydvest, og tar de siste 300 meterne med høydestigning før vi
når toppen av Kyrkjenuten. Turen tilbake til bilene går via
Slettedalen. Svært krevende tur.
Bindende påmelding på nett innen 18. juli.
Turledere Britt Rameckers 411 05 053 og
Lars Johann Milje 908 62 004.
Kart: Norge-serien nr 10023 – Etne

12. – 14. august
JENTETUR
Frå Flotmyr fredag kl 13.00 med Haukeliekspressen til
Haukeliseter Fjellstue (betjent). Lørdag går me til Holmavatn
hytta (ubetjent) for overnatting. Denne turen tar 6 timar og
me går samme vegen tilbake på søndagen. Retur til Flotmyr
frå Fjellstua med Haukeliekspressen søndag kl 15.20.
Måltida vert gjennomført i fellesskap.
Bindande påmelding på nett innen 5. august:
Turleiarer: Bjørg Kristin Steinsland 480 383 587 og
Eli Severinsen 877 57 445
Kart: Haukelifjell

19. juni
MIDDELALDERVEIEN RAGLAMYR – TOSKATJØRN
og toppturer i grenseområdet Haugesund/Karmøy,
inkl. Karmøys høyeste topp, Dyrafjell 172 moh.
Fra Flotmyr i egne biler kl. 10:00 til Amandasenteret v/OBS!
Vi følger den gamle middelalderveien over til Toskatjørn,
og tar en rundtur i marka mellom Ørpetveit og Døle. Under
veis tar vi avstikkere opp på noen småtopper med fin utsikt.
Lett til middels tur.
Litt kupert terreng.
Ca. 4 – 4,5 (5) timer inkl. pauser.
Turledere: Hans Enerstvedt 992 10 336
Lars Kr Gjerde og Lars Petter Knutsen

17. august
STAKKESTAD – HELGELANDSFJELLET (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00 til parkeringsplassen ved
Førre skole. Her må noen biler stå igjen for tilbaketuren.
Felles kjøring til Nodland/ Håvåsvegen. Turen går over bro
ved Stakkestadvatnet, sørover Vårefjellet, Kjerkedalen og
Helgelandsfjellet til Frakkagjerd. Litt på asfalt, litt i ulendt
terreng. Turen tar ca 3 t inkludert matpause.
Turleder: Anne Rees Halvorsen 977 05 118
Naturlos: Hartvig Waage
Kart: Turkart Tysvær eller Byheiene og Tysvær nordvest/
Valhestområdet

22. juni
TUR TIL STEINSLANDSNUTEN (514 M.O.H.) FRÅ
AURDAL I ØVRE VATS
Frå Flotmyr i egne biler kl 17.30.
Fra Knapphus Bensinstasjon kl 18.05.
Avstand: 4,5 km opp til varden på toppen.
Tidsbruk: Ved vanleg gange vil du bruka litt i overkant av
1,5 time å gå til toppen.
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20. – 21. august
LYNGMYR – LØKJELSVATNHYTTA – SVANDALEN

9. – 11. september
RALLARVEIEN

Vi kjører i privat biler fra Flotmyr kl. 8.00. til Sauda og
Lyngmyr i Svandalen hvor vi parkerer. Vi går på traktorveg
til Hovlandsstølen hvoretter vi følger stien mot Hovlands
nuten. Turen videre går i fint høyfjellsterreng mot Åbore
botn og Løkjelsvatn. Vi overnatter på den fine hytta vår og
har en god fellesmiddag om kvelden. Søndag går vi via
Fiskedalen tilbake til Svandalen.
Krevende tur med lange dagsetapper på 8 timer.
Turledere Anders Nordeide 950 06 528, Britt Rameckers
411 05 053 og Lars Johann Milje 908 62 004.
Kart: Norge-serien nr 10023 – Etne

Sykkeltur og fottur med overnatting på Finse og Hallingskeid.
Fra Flotmyr i egne biler fredag kl. 10.00 til Haugastøl. Der
henter vi sykler og sykler til Finse, – 27 km. Der overnatter
vi på Finsehytta og får oss en 3 retters middag. Lørdag etter
frokost fottur til brekanten Hardangerjøkelen – ca 5 timer.
Etter fotturen går turen videre til Hallingskeid på sykkel
(21 km) for overnatting. Søndag ca. 34 km til Flåm, tog
tilbake til Haugastøl og retur med bilene hjem. Felles mid
dag om kvelden.
Turen går i et av de fineste høyfjellsområdene i landet.
Pris kr 2 800 for medlem og kr 3 200 for ikke medlem.
Bindende påmelding på nett innen 25. juli
Turledere: Harald Selsås tlf. 952 11 114 og
Eli Severinsen.
For spørsmål, ring HT-huset tlf. 52 71 53 11.

24. august
KVALVÅG – LYNGBAKKEN – FJON (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl 17.00. Fra Kvalvåg kl 17.30.
Turen starter på Kvalvåg. Godt fottøy anbefales grunnet
våte partier.
Lengde: 4 kilometer
Tid: Ca 1,5 time, inkludert avstikkere og pauser.
Turledere: Anne Grutle 934 55 062 og Marianne Vestvik

9. – 10. september
MULTITUR TIL OLALIA
OPPHEIM – OLALIA – STAURSKAR.
STEINFJELLET – KEISARHOLLA

27. – 28. august
DRONNINGSTIEN Vi gjentar suksessen fra i fjor

Bli med på overnattingstur til Olalia fra fredag til lørdag.
Ønsker du å oppdage det flotte turterrenget rundt Olalia?
Da melder du deg på tur denne helgen.
Fredag går turen inn til Olalia Fjellstove for overnatting.
Lørdag legger vi opp til tur i området, både lange og korte
turer. Du blir med på den turen som passer deg best. Passer
for alle generasjoner.
Bindende påmelding på nett innen 2. september
Turledere: Unni Vestre, Audhild Sannes, Lars Kr. Gjerde,
Lars Johann Milje

Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl. 07.00 til Røte («Velteplas
sen»), som ligger 6 km nord for Lofthus. Her blir det parkering
og turstart kl. 10.00. Turen går langs kanten av Sørfjorden,
med utsikt mot fjorden, Odda, Folgefonna, Hardangerbrua og
Eidfjord. Man kan også se over til Kvanndal og Utne, og fjorden
inn mot Kinsarvik. Siste delen av turen går ned Munketrappene
til Lofthus. Turen tar om lag 6 timer. Det er en relativt tung tur,
med om lag 700 høydemeter stigning i starten, høyeste punkt
om lag 1100 m.o.h. og 1000 høydemeter ned Munketrap
pene til slutt. Vel nede i Lofthus går vi til Ullensvang Gjesteheim
(http://www.ullensvang-gjesteheim.no/) for overnatting. Felles
middag om kvelden.
Søndag etter frokost skal vi til et annet turmål i nærheten.
Dette turmålet blir avklart på et litt seinere tidspunkt.
Pris: Medlem 1700 kr /ikke medlem 2 000 kr
Påmelding på nett innen 1. august
For spørsmål, ring HT-huset tlf. 52 71 53 11.
Kart: 10039 Hardangerjøkulen
Støvler: 4, Terreng: Meget kupert

11. september
DØLDAREN (739 moh)
Start fra Flotmyr i egne biler kl 08.45, frå Knapphus kl 09.20.
Avstand: 5,5 km opp til varden
Tidsbruk: Om lag 2 – 2,5 t å gå opp til varden.
Vanskegrad: Blå/raud tur – lang familietur.
Terreng: 2,5 km lang og bratt traktorveg opp til Buskard
(490 moh.) Herifrå og innover mot hytta Døldarheim er
det forholdsvis lett å gå, men ein del myrlendt. Frå denne
hytta og opp til fjelltoppen Døldaren kan det vera noko
tungt å gå.
Fottøy: Gode tette sko – helst fjellsko.
Turledere: Jon Olav Velde 905 54 134 og Karsten Langøy

31. august
STANGELANDSMARKA (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl 17.30.
Start fra Liarlund kl.18.00. Gå over Svartamyra. Opp til
Storesåt 115 moh. Ned til Oskereidvatnet og opp til Skri
varvarden 78moh. Tilbake til parkeringsplass ved Liarlund.
2 – 2 ,5 time
Turleder: Thorleif Odland 450 82 173 og Inger Åmodt
Kart: Turkart for Sør-Karmøy

14. september
SYRENESET FORT, SKUDENES (NL)

4. september
FRILUFTSLIVETS DAG

Fra Flotmyr i egne biler kl 17.00 til Syre for parkering. Vi
starter turen herfra kl. 18.00. Tur til Syreglånå og Syreneset
Fort. Et historisk tilbakeblikk fra krigen ved kjentmann Erik
Skådel. Fin utsikt fra kanonstillingene. Anlegget ble påbegynt
i 1942, og 50 mann arbeidet her. Lett tur med mye historie.
Turleder: Torfinn Dommersnes 917 11 295
Kjentmann: Erik Skådel 951 39 990

7. september
OGNØY (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00 til Ognøy. Der kjører vi
opp til gården og parkerer ved ridebanen hvor Erik og
Emilie Eikje møter oss. Herifra går turen opp i høyden,
over et velholdt kulturlandskap. Øya har et rikt fugle- og
planteliv. På toppen ser vi både Karmøy, Tysvær og Ryfylke.
Nydelig tur som varer ca 3 t tur inkl matpause.
Turleder: Anne Rees Halvorsen 977 05 118
Naturlos: Erik og Emilie Eikje
Kart: Turkart Ryfylkeøyene
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17. – 18. september
NYBEGYNNER – TUR KRITLE –
LØKJELSVATN – HÅRLAND

25. september
ULSERHAUG (631 moh)
Traktorveg til Veldehytta. Frå Veldehytta og til Morgons
vatnet er det godt merka sti i vekslande terrreng. Frå
Morgonsvatnet er det litt kupert landskap. Når du kjem til
Dyrhaug, kan du ta ein liten avstikkar til høgre og då ser
du ei privathytte – og like ovanfor denne hytta ligg ein flott
rasteplass med fin utsikt over Vatsbygda. Ta fram nistepakken
her og nyt utsikten før du går vidare.
Tidsbruk: 2,5 t ved vanleg gange opp til toppen.
Vanskegrad: Middels.
Fottøy: Gode tette sko.
Turledere: Jon Olav Velde 905 54 134 og
Torfinn Dommersnes

I private biler fra Flotmyr kl. 09.30 til Hårland i Etne for
parkering av noen biler, så til Fjellstøl å parkere de øvrige.
Her starter vi turen. Før vi går påser vi at alle har kart og
kompass, og viser bruk av dette. På den T-merka stien til
Løkjelsvatnhytta prøver vi å følge med på kartet slik at alle
skal være trygge på hvor vi er til enhver tid. Fremme på hytta
sjekket vi inn og lærer oss regler og rutiner for oppførsel på
Turistforeningens hytter i Norge. Vi vil og presenterer dere
for Haugesund Turistforenings hytter og rutenett i Etnefjellet,
og anbefalte ruter til og mellom disse.
Vi koser oss med en felles middag om kvelden.
Søndag returnerer vi ned «stigene» til Hårland. Her får vi
en fantastisk utsikt. Vel nede kjører vi sjåførene til Fjellstøl
for å hente bilene.
Lett til middels tur for dere som ønsker å begynne med
fjellturer på egen hånd.
Bindende påmelding på nett innen 10. september
Turledere: Inger Kallevik Haavik tlf. 404 05 091 og
Erling Haavik tlf. 982 37 431
Kart: Norge-serien nr 10023 – Etne

25. september
KYSTSTIEN
Fra Haraldshaugen kl 11.00. Derfra går vi til Kvalen fyr.
Turleder: Audhild Sannes 984 34 563

28. september
MOKSHEIMSKOGEN
Fra Flotmyr i egen biler kl 17.00. Fra Norheim skole
kl 17.15. Parkering ved skolen. Lett tur i to-tre timer inklusiv
kaffepause. Naturlos som forteller om gardsdrift og bruk
av området før og nå. Med Moksheimsvatnet sentralt plas
sert og et rikt stinett er skogen en perle og et svært viktig
nærturområde for de som bor i søndre del av Haugesund
og på fastlands Karmøy. Av hensyn til husdyr på beite er det
ikke mulig å ha med hund.
Turledere: Erling Haavik 982 37 431 og Gine Smistad

17. – 18. september
HELGEDALSNUT (høgaste nuten i Etne)
Fellestur med Haugesund Turistforrening.
Start fra Flotmyr 17.09 kl 14.00, fra kaein i Etne 15.00.
Avmarsj fra Øvre Markhus kl 15.30.
Vi går til Sandvasshytta for overnatting, vidare mot nuten
søndag kl 10.00. Ca 7 t.
Kjentmann: Johan Strømsøy.
Turleder fra Etne Turlag: Ståle Tungesvik 4885 3166.
Det stiller også turleder fra Haugesund Turistforening.

1.– 2. oktober
SKARSMO – SAUABREHYTTA –
RETUR VIA SAUANUTEN
Avreise fra Flotmyr i egne biler lørdag klokka 08.00. Vi
kjører til Skare, og videre opp til Espeland, der biler parkeres
på oppmerket plass nedenfor gårdstun.
Denne gangen går turen utenfor merkede stier. Dette er
et fantastisk turterreng, som ikke bør skremme de som er
fortrolige med kart og kompass. Selv om du på kartet ser
at du må opp nesten tusen høydemeter, er terrenget likevel
lettgått. Første del av turen går på skogsveg til Træstøl.
Turen er væravhengig, og varm bekledning med skifte må
være med. Sauabrehytta er en liten selvbetjent hytte med
4 sengeplasser, samt mulighet for overnatting på benk og
gulv. Deltagere på turen begrenses derfor til 10 stk. Egen
mat til niste tas med. Middag lages ut fra hva som er på
hytte. Ta med hodelykt. Gangtid er ca 8 –10 timer.
Bindende påmelding på nett innen 18. september
Turledere: Kjetil Kvåle og Tone Lovise Lervik For spørsmål,
ring HT-huset tlf. 52 71 53 11.
For kart er Nordeca eller Norgeskart alternativer i 1:50 000
serie: Folgefonna nasjonalpark Norgeskart: 10023 –
Etne & 10030 – Folgefonna

18. september
VIKEDAL: FATLAND – FJELLGARDSSTØLANE (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl 09.00 til Vikedal og Lokafoss
for parkering. Herfra går vi så en rundtur frå fjellgard til
fjellgard. Underbakka - Ulvevoll – Juvet – Koladalen – Floen
– Kålhaugen. Fotturen blir krydret med mye kulturhistorie,
fantastisk utsikt i et flott turterreng.
Turleder: Per Fatland 901 66 357, Anne Berit Skipevåg
Tveit, Inger Åmodt 412 46 058 og
Heidi Stueland 928 29 179

21. september
HÅVIK – VISNES (NL)
Fra Flotmyr i egne biler kl 17.00
Starten går fra Snurrevarden på Håvik langs gassrørledningen
mot Kvalavågsvegen dels på grusvei og sti. Denne delen
av turen går i småkupert terreng med blandingsskog av
furu, lerk og gran. Videre følger vi grusvei inn i plantefeltet
mot flyplassen og når vi nærmer oss flyplassveien krysser
vi området der det planlagte motorsportsenteret er tenkt
lagt. Vi kommer ut på flyplassveien ved Sommerfjellet,
krysser veien og fortsetter inn i et kupert område med noe
myr og deretter inn på dyrka mark. Turen ender ved Visnes
Kobberverk og er på ca 8 km og ca 2-3 timers gange. Det
blir organisert returtransport.
Turleder: Inger Kallevik Haavik
Naturlos: Odd Henry Dahle

KLATRING 50 +
Vil du prøve deg på klatring i den nye klatrehallen?
Haugesund Turistforening tilbyr klatring for de over 50 år,
en mandag i måneden. Du trenger ikke ha klatreerfaring
fra før, men ha lyst til å prøve. Påmelding på nett en måned
før klatring. Det er påmelding til hver klatring.
Klatringen koster kr 80 for medlem/100 for ikke-medlem.
Følgende datoer er satt opp:
Våren 2016:
18. januar, 15. febraur, 7. mars, 23. mai, 20. juni
Høsten 2016:
22. august, 26. september, 17. oktober, 21. november.
Det kan forekomme endringer på høsten.
7

TURBESKRIVELSER SENIORGRUPPEN ANNO 2016:

Onsdag 24. februar
SKITUR I OLALITRAKTENE. Dersom snø

dreier stien mot nord og den følges til topps på platået.
Tydelig sti, som etter hvert faller sammen med den merka
stien fra Alvanutlia til Valhest.
Turen går videre over berg nord / nord-øst i lettgått terreng,
men umerket sti og dreier etter hvert i noe uveisomt terreng
ned mot Stakkestad. Traktorveien følges tilbake til Aksdal
og Stølsberg og P-plass ved Tysværtunet.
Gangtid ca. 3 timer.
Turledere: Tone Helene Kveinen og
Solveig H. Hauge 464 79 048

Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til parkeringsplassen
på Opheim.
Turledeer: Lars Kristian Gjerde 944 87 843 og
Bjørn R. Hauge 481 44 392

Onsdag 25. mai
FØRDE – REX GARDEN

Onsdag 10. februar
SKITUR I OLALITRAKTENE. Dersom snø
Fra Flotmyr i egne biler kl.09.00 til parkeringsplassen på
Opheim.
Turledere: Lars Kristian Gjerde 944 87 843 og
Bjørn R. Hauge 481 44 392

Frammøte på Flotmyr kl. 10.00
Vi kjører til Førde og svinger av hovedveien mot Førde Kai.
Parkering på høyre side like etter krysset.
Herfra går vi en runde i Førde gjennom Vestbygden, og
ender opp like ved Førde Kai. Vi fortsetter gjennom "gamle
Førde sentrum" til vi tar av til stien forbi stranda og til Rex
Garden. Her er det anlagt mange småveier og stier om
kranset av Rhododendron og de spektakulære trefigurene
til Kenneth Ravn Ottesen, og vi kan vandre rundt her etter
eget ønske.
Etter en kafferast fortsetter turen langs elva delvis på sti til
Førde Kyrkje, og retur tilbake til bilene, enten langs gam
leveien eller på sykkel- og gangsti langs hovedveien.
Grei tur på 2–3 timer.
Kjentmann: Leiv Bjørge.
Turledere: Bjarne Enerstvedt 924 15 255 og
Magnhild Thorland

Onsdag 2. mars
ORIENTERINGS- OG MEDLEMSMØTE
Kl. 19.00 i 3.etasje på Bytunet samles vi til hyggelig samvær
med enkel bevertning og orientering om årets turopplegg.

Onsdag 16. mars
HÅVÅSTUREN
Den tradisjonelle lette turen til Håvåshytta hvor Fjellaget
serverer kaffe og vafler.
Fra Flotmyr i egne biler kl. 11.00 til parkeringsplassen på
Nodland. Retur ca. kl. 14.00
Eventuelt fra Stemmen kl. 10.00
Turledere Styret.

Onsdag 6. april
SANDBEKKEN

Onsdag 1. juni
KOLERAKIRKEGÅRDEN, VALEVÅG

Vi starter fra Flotmyr i egne biler kl. 10.00 og kjører til
Sandbekken, Omvisningen starter kl. 10.30
Det vil bli en liten tur i omegnen.
Kjentmann Harald Amdal.
Lett tur.
Friluftkart for Tysvær
Turledere: Richard Bruvoll 52 73 51 14 og Eva Eide

Fra Flotmyr kl. 10.00 i egne biler. Vi kjører E39 til
Ulveråker (et par km. før Valevåg) hvor vi tar av og kjører
mot Nappen.
Fra parkeringsplassen ved Nappen bru finn du merka
sti like til venstre for inngangen til brua. Stien går langs
sjøen i lett terreng. Nesten framme ved friluftsområdet i
Leirvågen finn du kolerakyrkjegarden frå 1849. Den blir
gjerne kalla «Kyrkjegarden ved havet», etter et musikkverk
av Fartein Valen fra Valevåg. Fin badeplass for de som vil.
Lett tur på et par timer inkl. pause.
Turledere: Paul Postvoll 997 07 453 og Richard Bruvoll

Onsdag 20. april
LYNGHOLM – RYVARDEN, T/R
Vi kjører i egne biler fra Flotmyr kl. 10.00 til Lyngholm
hvor vi parkerer. Vi går på merket løype langs høydedraget
med flott utsikt mot Folgefonna i øst og havet vest der ute.
Rastepause ved fyret før vi returnerer til bilene
Turledere: Margareth Kårhus 976 57 780 og
Anne Lise Borum

Onsdag 15. juni
STOVEGOLVET, STORD

Onsdag 27. april
RIDESENTERET – SKOKLAND –
NUTEN – RIDESENTERET

Frammøte på Flotmyr kl. 09.00.
Vi kjører RV14/E39 til Stord, og noen kilometer nord
for Rommetveit tar vi av fra E39 mot venstre til Lundseter
(skiltet). Vi følger denne veien til ende, til Lundseter Kraft
stasjon, for parkering.
Herfra stiger det jevnt og trutt oppover. Vi får et lite puste
rom før det går videre bratt oppover mot toppen. I enkelte
passasjer er det utlagt sikringstau, uten at passasjene er
"luftige".
På toppen er det flott utsikt over hele Sunnhordland og
deler av Kvinnherad. Her var det tidligere radio- og TVmast, og SKL har nå bygget om en tidligere trafostasjon til
dagsturhytte for Stord og Fitjar Turlag.
Videre går turen slakt nedover i nordvestlig retning mot
Kattnakken, og bøyer etter hvert mer østlig og senere
sørlig tilbake til utgangspunktet og bilene.
Krevende tur på 4-5 timer + transport (1+1 time).
Turledere: Bjarne Enerstvedt 924 15 255 og Paul Postvoll

Fra Flotmyr i egne biler kl. 10.00 til Ridesenteret på Kvala
for parkering. Turstart kl. 10.15
Vi går på sti langs vestsiden av ryggen til Skokland. Videre
til Nuten og stien sørover og tilbake til bilene.
Grei tur på ca. 2–3 timer
Turledeer: Paul Postvoll 997 07 453 og Marit Døsen

Onsdag 11. mai
ALVANUTEN
Tur inn mot Valhest fra Tysværtunet.
Fra Flotmyr kl. 10.00. Parkering og turstart fra P-plass
nordsiden av Tysværtunet kl 10.30
Vi går østover den gamle Aksdalsveien til og forbi Aksdal
bil og finner stien opp mot terrenget i nordøst. Deretter
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22. juni
BUSSTUR

Vi går herfra på den gamle postvegen til Juv bru, videre
et stykke langs den gamle hovedvegen. Krysser så elva
igjen og fortsetter turen oppover langs elva. Så tur ut mot
Grytenuten på breslipte berg. Turen ned i grytene er
spektakulær. Ganske bratt, men det er stigetrinn i fjellet og
wire å holde seg i. Retur fra Grytenuten til Halvfjordingen i
terreng. Total gangtid ca. 3 timer. Avslutning av turen med
middag på Halvfjordingen – for de som ønsker det.
Godt fottøy. Væravhengig.
Turledere: Olav Rullestad og Bjørn R. Hauge 481 44 392

Årets busstur går til «Hå Gamle Prestegård», som er en
kunst og kulturinstitusjon i et tradisjonsrikt og vernet anlegg.
Utstillingene her favner om norsk og nordisk samtidskunst
og kunsthåndverk.
Hå ligger på Nærbø, i et vakkert jærlandskap Her spiser vi
middag, dessert og nyter kaffe i trivelige lokaler.
Videre kjører vi først til Obrestad fyr, og til Knudaheio, hvor
vi får omvisning i Arne Garborg sin sommerstue på Jæren.
Påmelding senest 15 mai

Onsdag 21. september
MELSTOKKEVATN

Onsdag 17. – torsdag 18. august
ØVRE SANDVATN

Fra Flotmyr kl. 10.00
Vi kjører austre Karmøy veg til Stokkastrand skole hvor vi
parkerer ved skolen.
Fin grusveg opp til vatnet. Grei tørr sti rundt vatnet. På stien
passerer vi Balkohytta som ligger fint til i vannkanten. Her
passer det å ta en liten rast før vi fortsetter rundt vatnet og
ned til bilene. Ca. 2,5 t. inkl. rast.
Turledere: John M. Knudsen 908 73 655 og Marit Knudsen

Fra Flotmyr kl. 09.00 til Seljestad og gamleveien til
Ullshaug og Elversvatnet for parkering.
Vi går opp til utsikt over Hallet Grønnetjørnene før vi går
mot Sandvatnet.
Hytta ligger i skillet mellom øvre og nedre Sandvaten.
En ca. 4 timers gangtid. Retur samme trasse neste dag.
Påmelding på nett eller på Bytunet. Max 12 deltagere.
Turledere: Paul Postvoll 997 07 453 og Bjørn R. Hauge

Onsdag 12. oktober
GISMARVIK

Onsdag 31. august
TØMMERHAMMER

Fra Flotmyr kl 10.00
Vi kjører til Gismarvik, parkerer nær bedehuset.
Vi rusler en tur i lett terreng langs den nedgravde "gass
ledningen" og Ivarshaug og kommer tilbake nær bilene.
Etter tur blir det kaffidrøs med nåke attåt på hytta til turleder
for de som vil.
Turledere: Anne Lise Borum 472 85 276 og
Margaret Kårhus

Fra Flotmyr i egne biler kl. 10.00 til gokartbanen på
Årabrot. Fra nordsiden av banen går vi på en traktorveg
som går over i en sti. Stien går gjennom skogen, og når vi
kommer ut av den ser vi Tømmerhammar i nord. Vi følger
stien mot toppen, og fra høyeste punktet i området vi får en
storslagen utsikt. Retur til bilene samme vei.
Ca. 2 timers tur.
Turledere: Eva Eide 900 73 541 og Erling Eide

Onsdag 26. oktober
BYVANDRING

Onsdag 14. september
JETTEGRYTENE, POSTVEIEN

Vi tar sikte på en tur i Åkrehamn med kjentmann.
Fra Flotmyr kl. 10.00
Turledere: Styret

Den gamle postvegen på Rullestad – Grytenuten –
Jettegrytene
Fra Flotmyr kl. 09.00 i egne biler. Parkering og turstart på
Halvfjordingen, Rullestad kl. 10.30.

For alle påmeldingsturer gjelder følgende vilkår, se neste side...
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For alle påmeldingsturer gjelder følgende vilkår:

GJELDENDE FRA 01.01.2016
Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i
Haugesund Turistforenings regi. For lokallagene gjelder egne vilkår.
7. Avlysning
Haugesund Turistforening kan avlyse aktiviteten ved force
majeure, vanskelige værforhold, for liten påmelding, man
gel på turleder el. Ved avlysning plikter Haugesund Turist
forening, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 7 dager
før avreise. Avlyses en aktivitet, blir hele det innbetalte beløp
tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstat
ning, verken for økonomisk eller ikke-økonomisk tap.

1. Påmelding
Aktiviteter er åpne for alle som tilfredsstiller de nødvendige
fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre ar
rangementet, se pkt. 9. Medlemmer av DNT får medlem
spris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et
tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen.
Påmelding skjer via nettsiden til Haugesund Turistforening,
eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon. For
deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene aksept
ert når booking er utført.

8. Endringer
Haugesund Turistforening skal gjennomføre aktiviteten i
henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer
på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som
gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet som
planlagt. Haugesund Turistforening skal, hvis mulig,
meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige
endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid.
Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer
gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne
snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i
fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra
sikkerhetsmessige forhold.

2. Avtaledokumenter
Avtalen mellom deltaker og Haugesund Turistforening:
Deltager er forpliktet til å lese og sette seg inn i følgende
dokumenter som finnes på våre nettsider, eller utdeles ved
påmelding i turinformasjonen:
- Detaljprogram med turbeskrivelse - Utstyrsliste Generelle vilkår - Kvittering tilsendes deltakeren på oppg
itt e-post adresse, eller mottas ved påmelding i turinfor
masjonen.
3. Pris
Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detal
jprogrammet. Haugesund Turistforening forbeholder seg
rett til å forhøye/senke prisen ved endrete skatter/avgifter,
trykkfeil, omkostninger ved force majeure el. Forhøyelse av
prisen skal varsles snarest og senest 14 dager før avreise.
Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris,
kan deltaker avbestille arrangementet uten omkostninger.
Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales
ekstra av den enkelte deltaker.

9. Deltakers ansvar
Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vur
dere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å
gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden
ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege
Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtaledo
kumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter turled
ernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med
mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige
fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller
utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke
kreves tilbakebetaling fra Haugesund Turistforening.
Deltaker må selv bære evt. ekstraomkostninger.

4. Betaling
Betaling skjer ved tilsendt faktura, eller ved påmelding og
betaling i vår turinformasjon.

10. Forsikringer
Haugesund Turistforening understreker at deltakelse på
foreningens aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar.
Haugesund Turistforening påtar seg ikke ansvar for økono
miske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe
under foreningens arrangementer. Haugesund Turist
forening anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med
bostedsadresse i Norge å tegne kombi reise-/ulykkes
forsikring. Ditt forsikringsselskap ordner dette. Andre
deltakere anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

5. Avmelding
Avmelding av foreningens aktiviteter skal fortrinnsvis skje
skriftlig.
Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må
det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved del
takeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes
hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager
før avreisedato refunderes 50 % av deltakeravgiften. Ved
avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis
den påmeldte ikke møter ved avreise, blir deltakeravgiften
ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillings
forsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap.
Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som for
hindrer deltakelse.

11. Klager
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En
skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til
Haugesund Turistforening snarest og senest en måned
etter at aktiviteten er avsluttet.

6. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Haugesund
Turistforening ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge
av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private
reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av
hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager
og pkt. 7. Avlysning

12. Bilder
På turer i regi av Haugesund Turistforening vil/kan det bli
tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene
kan bli benyttet i Haugesund Turistforening/DNT`s pub
likasjoner og egne internettsider eller i andre medier
relatert til Haugesund Turistforenings aktiviteter. Hvis du
vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere
turleder om dette, når turen starter.
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