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LEDER
Tur brukes ofte synonymt med reise,
men en tur tar kortere tid og krever
mindre planlegging. Det franske ordet
tour betyr rundreise eller runde, det vil
si at turen ender i utgangspunktet. Den
som gjennomfører turen, kalles en turgåer eller turist. En turist er en person
som reiser i eget og/eller andre land for
sin fornøyelses skyld eller en person
som oppholder seg midlertidig utenfor
hjemmet i ikke-ervervsmessig øyemed.
Kort sagt kan vi si at turistforeningen er
en forening for personer som er på tur
for sin fornøyelse skyld – og det stemmer nok bra med det jeg forbinder med
turistforeningen. 
Når jeg henter avisen i postkassen
har jeg ikke vært på tur – selv om jeg
ender på samme sted som utgangspunktet.
Da ungene var små gikk vi ofte på tur til
andre siden av jordet – og den strekningen er ikke lenger enn til postkassen vår.
Men da var turen planlagt og ble gjennomført for fornøyelsens skyld. For selv
om det å hente avisen kan ende opp i en
fornøyelse (lese avisen) er den ikke en
fornøyelsestur.
I sommerhalvåret sykler jeg 6-7 km
for å komme på jobb. Men jeg er ikke på
tur da selv om jeg er FORNØYD når jeg
er kommet fram på jobb. Jeg har syklet
over 100 km på en dag – og da var jeg
definitivt ikke på «sykkeltur» selv om
reisen var utenfor hjemmet i ikke-ervervsmessig øyemed.
Etter å ha tenkt litt omkring hva
jeg forbinder med «tur» er jeg kommet
fram til at jeg «har vært på tur» når
hensikten med turen var å ha det bra
sammen med meg selv eller aller helst
sammen med andre – og ikke hvor lang
turen ble- eller hvor selve turen gikk.
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Hva betyr ordet tur?
Og må vi gå langt for at vi «har vært på tur»?
Sola viser seg mer og mer for hver
dag som går. Det er lysere dager å se
fram til – og for meg betyr det at «turlysten» øker med antall timer med dagslys.
Og mange av dere er på både korte og
lange vinter(ski)turer. Så derfor skal du
få noen tips til vinterturen som ikke er
så vanlige å finne i artikler.

Fest DNT-nøkkel, tennstål og andre
viktige småting med en liten stor eller
jakkestrikk. Med en løkke på enden av
strikken/snoren kan du enkelt tre snoren inn på en buksehempe eller snoren
på en glidelås, og ting er festet slik at du
er garantert at de ikke forsvinner ned i
en meter med snø.

Duk
Med en liten duk (eller noe annet du
kan legge på bakken) har du noe å legge
ting på når du skal finne de frem i pausen. Dette er spesielt viktig når det er
løs snø, så slipper du å grave i en meter
med løssnø for å finne igjen solbriller
eller Snickersen du hadde gledet deg så
lenge til.

Putt hanskene under jakken
Når du tar pauser, skal ta av fellene,
finne frem noe i sekken, spise lunsj,
smøre ski, eller gjøre noe annet der du
tar av hanskene en kort periode er det
lurt å putte hanskene under jakken. Det
er to grunner til at dette er viktig. Den
første er at du er sikker på at de ikke blåser bort eller fylles med snø. Den andre
er at hanskene ikke blir kalde (spesielt
viktig om de er litt fuktige).

«Elefanttape»
Du kan bruke tapen til å spjelke teltstenger, reparere feller som løsner, staver
som knekker, stålkanter som river hull
på klær eller teltduk og mye annet. For
å være sikker på at du alltid har med
tape kan du feste denne rundt ting som
er med på tur, for eksempel vannflaska
eller skistavene.
Ikke fyll vannflaska helt opp
På vinteren lønner det seg å bruke en
vannflaske med stor åpning, og ikke fylle
denne mer en 9/10 full. Når vannflasken
ikke er helt full vil vannet skvulpe litt,
og det er mindre sannsynlig at det fryser
i toppen og korken fryser fast. Med stor
åpning skal det også mer til for at det
fryser igjen i toppen.
Fest småting med snor eller strikk
Med DNT-nøkkelen festet i glidelåssnoren er jeg sikret mot å miste den.

Barna koser seg med selvlagde snøhule.
Foto: Marita Nordal
Og til slutt:
Når graderstokken nærmer seg 20 kuldegrader kan du med god samvittighet
være hjemme i stua og planlegge årets
sommertur. 
Med håp om mange fine vinterturer
fra styreleder Siv

VINTERTURER 2019
Fredag 22. - søndag 24. februar:
Tur Skihytta – Tjorvihytta – Balvasshytta – Skihytta (Sulitjelma)
Lørdag 23. - søndag 24. februar:
45 KM T/R, Middels krevende overnattingstur.
Turleder/påmelding: Einar Schilliås
Tlf. 930 43763, mail: e-schill@online.
no eller Trond Storjord Tlf. 992 90 217.
Oppstart: Skihytta Sulitjelma 22.02
kl. 13.00 for de som øsker å overnatte i
Tjorvihytta fredag til lørdag, eller
lørdag 23.02 kl. 10.30. Påmelding til en
av turlederne innen tirsdag 19. februar.
Søndag 3. mars:
Tur rundt Nystadfjellet (Valnesfjord)
Middels krevende dagstur (ca. 4
timer).
Turen er ca. 18 km, og vi passerer 2
gapahuker for pause/mat.
Turleder/påmelding: Gunnar Rabben
Tlf.: 991 68 645.
Oppstart: Nystadveien 12. Kl. 10.00
Påmelding til turleder innen fredag
01. mars.
Søndag 17. mars:
Tur Kvarv - Nordfjord (Sørfold)
Middels krevende dagstur (ca. 5
timer)
Turen går fra Kvarv via Rismålsvatnet,
Faulvatnet og ned til Nordfjord.
Turleder/påmelding: Einar Schilliås
Tlf. 930 43763 eller
mail: e-schill@online.no
Oppstart: kl. 10.00 fra Kvarv (Koor-

dinering av transport). Påmelding til
turleder innen Torsdag 14. mars.
Søndag 24. mars:
Tur Kjelvik - Sommersetvatnet
(Sørfold). Middels krevende dagstur
(ca. 4 timer).
Turen er ca. 10 km. Mulighet for topptur til på Kalviktuva (769 moh.) hvis
vær og føre tillater det. Da blir turen ca.
16 km. Turleder/påmelding: Kjell Ole
Westgård Tlf.: 971 83 157, eller
mail: kjellolew@gmail.com
Oppstart: Kjelvik. Kl. 10.00
Påmelding til turleder innen torsdag
21. mars.
Søndag 31. mars:
Tur Ytre Strøksnes - Hauan (Sørfold)
Middels krevende dagstur (ca. 4 -5
timer).
Turleder/påmelding: Unni Storhaug
Tlf.: 916 20 453
Oppstart: Fra parkeringsplass Ytre
Strøksnes kl. 10.00. Tilbake på Strøksnes er det i forbindelse med friluftsfestivalen muligheter for kjøp av middag.
Påmelding til turleder innen torsdag
28. mars.
Væravhengig tur til SULISKONGEN
med overnatting på NySulitjelma
Fjellstue. Krevende tur i kupert terreng (Ca. 10-11 timer).
Turen til Suliskongen er væravhengig,
og ofte blir de oppsatte turene avlyst,
eller de blir avbrutt underveis. I år

prøver vi en ny vri. Vi satser på en
lørdag eller søndag eller annen ordinær
fridag i tidsrommet etter påske og fram
til begynnelsen av juni der været spiller
på lag. De som melder seg på, vil bli
kontaktet av turleder hvis det kommer
ei brukbar helg der alt stemmer. De
som da kan og vil, blir med.
Deltakere: Maks 10 stk. Påmelding turleder for å bli satt opp på kontaktliste
innen 24. april. Først til mølla.. osv..
Oppstart: Oppmøte og eventuelt overnatting tar vi ut fra forholdene, og det
vil avklares i forkant. Turleder/påmelding: Einar Schilliås Tlf.: 930 43763
eller mail: e-schill@online.no.
Fredag 25. - søndag 27. mai
Værøy på langs
Krevende tur i kupert terreng
(ca. 10-11 timer)
Turleder/påmelding: Rolf Eriksen
Tlf.: 481 24 660 eller
Einar Schilliås Tlf.: 930 43 763 eller
mail: e-schill@online.no
Oppstart: kl. 16.00 fra Bodø (Ferge til
Værøy). Påmelding til turleder innen
onsdag 23. mai.
For mer informasjon om turene,
se vår hjemmeside:
sulitjelma.dnt.no/turer-og-aktiviteter
Turer med SOT er gratis.
Den enkelte turdeltaker må selv
sørge for nødvendige forsikringer.

Barnas Turlag
Vinter- og vårprogram 2019 - Fauske og Sørfold (SOT)
3. februar:
10. mars:
26.-28. april:
4. mai:
7.-9. juni:
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Aketur til den gamle hoppbakken i Tverrå
Hundsledetur i Junkerdal (påmelding)
Overnattingstur til Lønsstua (påmelding)
Strandryddedagen
Telttur til Røyrvatn (påmelding)

Følg oss på: «Barnas Turlag
Fauske og Sørfold - SOT».
Detaljer rundt turene blir
lagt ut der i forkant.
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DUGNADER I 2019
Foreninga hadde årets møte for hyttevertene i midten av januar. Her gjennomgikk vi hva som er tenkt gjort i inneværende år på de enkelte hyttene. Det
ser ut til å bli en stor dugnadsaktivitet i
år også. Lista er lagt høyt, så her trengs
mange flittige hender. Vi skal prøve å
legge ut invitasjoner til dugnadene litt
i forveien, både på hjemmesida vår og
på FB-sida til foreninga. Her vil vi informere litt om hva som skal gjøres og
kontaktperson som du kan henvende
deg til hvis du ønsker å være med. Vi
stiller ikke krav til kvalifikasjoner, da alle
kan bidra med noe uansett hva som skal

gjøres. Er du fagperson gjør heller ikke
det noe. Arbeidet går gjerne fortere når
man har med fagfolk som skjærer gjennom i til dels langdryge diskusjoner om
framgangsmåter mv. mellom amatører.
Jeg skal prøve å liste opp noe som
vi har tenkt skal utføres på dugnad
dette året. I Sorjus planlegger vi å legge
ny takpapp på gammelhytta med nye
vindskier. Her blir det også en del malearbeid. Ny- Sulitjelma Fjellstue trenger
nye dodører med platting foran. I
Mourki ønsker vi å installere delvis nytt
solstrømanlegg. Tjallaneshytta har veldig
lenge hatt ny takpapp stående i uthuset.

Med dette bildet ønsker vi i SOT en god tur til store og små. Foto: Marita Nordal

Kanskje blir 2019 det året den kommer
på taket?
I Tjorvihytta er vi godt i gang med
utskifting av solstrømanlegget. Vi har
tenkt å montere heimsnekra sengebenker/ sofaer langs veggene i salen. I tillegg
gjenstår en del skoging/rydding omkring
hytta. Ved Balvannshytta har vi tenkt å
føre opp nytt uthus m/do. Malearbeid
blir det også en del av, samt vedsjau. Hit
bruker vi båten til foreninga.
Mye løypearbeid ønskes også utført.
Rydding og oppfriskning av merkinga
trengs på flere av løypene. I tillegg skal
mange av skiltene tilhørende skiltplanen
for Junkerdal NP settes opp. Stolper er
kjørt ut og vi har skiltene på lager.
Vi er en del pensjonister i foreninga,
så noen av dugnadene kan legges til vanlige ukedager.
Som dere ser har nok å styre med.
Hvis du ønsker å bidra, følg med på
informasjonen på sidene våre. Hvis du
ønsker å stå på tilkallingsliste er det bare
å melde deg på til min e-postadresse:
e-schill@online.no eller send en SMS til
min tlf. 93043763. Hvis du tviler: Vi har
det veldig sosialt på dugnader. Foreninga holder gjerne middag og mer til.
Einar Schilliås, hyttekoordinator

MANDAGSTURER I 2018
Vi starta året 8. januar med tur til
Gapahuken i Hauan, og 18 stk ble med
på turen. Mandag 29. januar gikk vi
rundt Lund til Røde Kors-huset. Her
spiste vi niste og drakk kaffe. Marit og
Svein viste bilder fra mange turer som
vi har hatt i løpet av årene. Annelies
Winkelmann hadde også bilder som
ble vist. 19. februar var vi i Bringslia m/
Karin Bringsli som turleder, og vi gikk
til den fine Gapahuken oppe i lia.
Flere fine turer og masse godt humør
har vi med oss utover våren, uansett
vær og føre. 30. april gikk turen til
Alvenes, der Reidar overrasket oss med
kake –(Verdens beste). Han innrømte
etter hvert at han hadde gebursdag denne dagen. Siste tur i mai fikk vi servert
trollkrem på Leivsetodden (av Sigrun).
Avslutningsturen 11. juni, var en «Blå-
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tur» som gikk til Sjønstå. 29 deltakere
gikk fra riksveien ned til rastepolassen
utafor forsamlingshuset. Marit hadde
en fin orientering om livet på Sjønstå
mens det var skole og internat. Som
avslutning ble det servert nydelig bløtkake av Marit og Svein. Vi starta opp
igjen 27. august med tur til Storlivarden, bare 6 stk. møtte opp. Mandagen
etter ble det en fin tur til Lomihytta. 17.
september hadde vi tur til Steinhytta i
Klungsetmarka. Paul Kristian fortalte
fra tiden da den ble satt opp. Harlifjellet og Kvanngrøva ble også besøkt i
høst, i tillegg til flere andre fine turer.
3. desember var siste tur for året. Vi
gikk da rundt Lund til Røde Korshuset, og her hadde vi Pizza-spleis. Nå
møtte det 42 stk, som er rekord. Lena
Pedersen i Hjelpekorpset hadde da en

Kvangrøva. Foto: Svein Sigvang
gjennomgang av hjerte/lunge-redning,
og en del om førstehjelp i tillegg. Alle
syntes dette var veldig bra og nyttig for
oss. (Før jul ble Lena overrakt en juleblomst som en liten påskjønnelse fra
oss i SOT).
Nytt program for vinter/vår-halvåret
2019 ble utdelt, og vi ser fram til nye
fine turer sammen. Alle er velkommen.
Karin, Marit og Svein
SOT-KJELEN 1/2019
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Returadresse:
Sulitjelma og Omegns Turistforening
Boks 300
8201 Fauske

EVENTYRTUR TIL VANNKUMMEN MED
BARNAS TURLAG OG EIRIN EDVARDSEN
Barnas turlag fikk en magisk eventyrtur til Vannkummen på søndag
Søndagen var det tur til Vannkummen
i Finneid med Barnas turlag. Hele 65
glade turfolk møtte opp for å gå tur inn

Foto: Ragnhild Bernhardsen og Irene
Andreassen
i den snøtunge skogen. Mange hadde
med seg akebrett og frydefulle hyl fra
glade vinterbarn kunne høres over hele
Finneid. Vel fremme med Vannkummen møtte turdeltakerne fakler, bål
og fiskeburgere tilberedt på bålpanne.
Etter en times tid med spising og leking
i snøen dukket det en spennende skikkelse frem fra skogen. Det var Eirin

Edvardsen som kom for å fortelle eventyr. Med stor fortellerkunst engasjerte
hun alle oppmøtte med historier om
mystiske skapninger fra havdypet og
om julekveita. Kanskje er det sånn at
det er selveste Mardølen som henger
tang på kroken din når du er å fisker. Så
fortalte Eirin om julekona som skulle
ordne med smør til grøten til nissefar,
for at han skulle bli smørblid på julekvelden – og det var jammen ta ikke så
enkelt som man skulle tro.
Barnas turlag ønsker å takke alle som
deltok på denne turen og alle de som
har deltatt på de ti turene vi har gjennomført i år. Dette var siste tur for
Barnas turlag i år. Turene i 2019 blir
fortløpende lagt ut på Facebooksiden:
«Barnas turlag Fauske og Sørfold
(SOT)».

leder for Barnas turlag, så er det bare å
ta kontakt med Irene (92209980) eller
Ragnhild (95159038) eller på Facebooksiden til barnas turlag. Som turleder vil du få være med å bestemme og
gjennomføre turene og i løpet av 2019
blir det også mulighet for deltakelse på
turlederkurs i regi av DNT.

Bli med som turleder
Om noen har lyst å være med å planlegge og gjennomføre turer som tur-

Foto: Ragnhild Bernhardsen og Irene
Andreassen

Hilsen Ragnhild og Irene

NYTT FRA STYRET
Årsmøte i Sulitjelma & omegn turistforening avholdes
på SKS arena. Dato: 19. mars 2019, kl 18.00.
ViSOT
har nylig
mottatt spillemidler for den nye sikrings80år
hytten i Ballvatnet. Dette dekker lånet vi tok opptok i
forkant av byggingen. I tillegg har mottatt spillemidler
for reparasjon av Rosnabrua.

Det hjelper å støtte SOT med grasrotandeler.
Vi har fått inn kr 3000,- i for 2018. Hvis flere ønsker å
støtte oss med grasrotandel så brukes foretaksnummer
985 041 040 for å melde seg inn.
Vi har opptur for alle 8. klasser i Fauske og Sørfold.
Turen er satt til 5 juni 2019. Tid og sted kommer vi tilbake blir lagt ut på SOT`s hjemmeside og på facebook.

Vi gir SOTs medlemmer
15% rabatt.

Støtt grasrotandelen til SOT. Nr.: 985041040

Grafisk produksjon: forretningstrykk.no

SOT har facebook side. Søk opp Sulitjelma og omegn turistforening og følg oss!

