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ÅRSMELDING 2019 

Sammensetning av styret, komiteer og utvalg 

Årsmøte ble avviklet 6.mars, der følgende styre ble valgt. Leder og nestleder ble valgt på 

årsmøtet. Resten av styret ble konstituert på første styremøte.  

 

Styret: Bodil Båstad (leder)    
Heidi Arnesen (nestleder)  
Knut Skomedal (sekretær)   
Beate Norgaard Simonsen (kasserer)   
Ruth Samuelsen (styremedlem og turutvalgskontakt) 
Kristin Høidalen (1.vara)   
Johnny Mikkelsen (2.vara)   
Geir Lyngsmark (3.vara) 

  
Valgkomitè: Maryann Mikkelsen 

 Borghild Braastad 

 Hege Marvik 

  
Revisor: Maryann Mikkelsen 
  
Hyttetilsyn Nedrefoss: Johnny Mikkelsen 
  
Turutvalg: Karin Spirdal (leder) 

 Geir Lyngsmark 

 Herborg Ringstad 

 Ruth Samuelsen 

 Tor Hansen 
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Medlemmer 
Som det framgår av diagrammet nedenfor, øker antall medlemmer i Nord-Troms Turlag 

forholdsvis jevnt. I fjor var økningen på 5,3 %. Med 220 betalende medlemmer, må vi si oss 

godt fornøyde, særlig med tanke på at mange av våre arrangementer er åpne for ikke-

medlemmer også. Vi vil allikevel fortsatt jobbe for å rekruttere flere medlemmer. 

 

 

 

Hoveddelen av medlemmene våre er bosatt i Nordreisa, derfor er det naturlig at de fleste 

arrangementer foregår denne kommunen. Vi legger vekt på at det skal arrangeres turer i alle 

fire Nord-Troms kommuner i løpet av året.  

 

Styrets arbeid 
Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 26 saker. På grunn av at årsmøtet ble avviklet 

først i mars, kom det nyvalgte styret litt sent i gang.  

Mellom styremøtene foregår det kommunikasjon via e-post, Messenger eller telefon. Leder 

og nestleder har hatt flere samarbeidsmøter, som kan betraktes som et fungerende 

arbeidsutvalg. Dette har vært særdeles viktig siden leder ikke har tidligere erfaring fra 

organisasjonsarbeidet i DNT.  

 

Saker til styremøtene er delvis innspill fra styret, fra TT eller fra DNT sentralt. I tillegg får vi 

henvendelser fra ulike eksterne forbindelser som vi diskuterer i styret. Mye tid går til 

planlegging av aktiviteter og organisering av videre drift. Vi legger vekt på å informere styret 

om aktivitetene som foregår mellom møtene. Saksliste sendes ut minimum en uke før 

møtet. Både saksliste og referat sendes ut til styrets medlemmer og varamedlemmer. 

Varamedlemmer innkalles til styremøter bare dersom faste medlemmer melder forfall. 
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NTT får tilsendt mange planer til høring. Vi setter pris på å at vi blir bedt om å komme med 

innspill. Det tar vi som et tillitstegn, men av kapasitetshensyn må vi henlegge flere 

forespørsler. Dette året har vi prioritert å jobbe med innspill til høringer til NVEs nasjonale 

ramme mot vindkraft og Friluftsområdekartlegging for Nordreisa kommune.  

 

Medlemsmøte 

NNT planla medlemsmøte i august, der Troms Turlag skulle representeres ved Arnulf Sørum 

og Lin Einarsdotter Olsen. Videre skulle samarbeidsprosjekt mellom Reisa Nasjonalpark og 

Finland bli presentert samt planer for utbygging av Nedrefosshytta. På grunn av en uventet 

hendelse ble møtet utsatt til neste år.  

 

Andre møter/representasjon 

• Faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalpark 22. mai - Heidi Arnesen  

• DNTs landsmøte i Svolvær 6.- 9. juni - Bodil Bråstad 

• Møte med representanter for nasjonalparkstyret, TT ang. turiststien mellom Saraelv 
og Kautokeino 6.september - Heidi Arnesen og Bodil Bråstad 

• Regionsamling i Hammerfest 20. 22. september - Bodil Bråstad og Heidi Arnesen 

• Møte med TT og Alta og omegn Turlag i forbindelse med turiststien fra Saraelv til 
Kautokeino 21.september - Bodil Bråstad og Heidi Arnesen 

• Turledersamling på Lyngseidet 11.-13. oktober - Kristin Høidalen, Tor-Martin Nilsen, 
Sunniva Kråbøl, Tonje Edvardsen og Lill Hege Konst. 

• Møte om Nedrefoss med leder og daglig leder i TT, hytteutvalgsleder 16. oktober – 
Johnny Mikkelsen og Bodil Bråstad 

• Faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalpark 19. november - Heidi Arnesen og 
Bodil Bråstad 

• Workshop om framtidig reise- og friluftsliv Nordreisa kommune 25.november - Bodil 
Bråstad  
 
 

Turlederkurs 

NTT arrangerte turlederkurs 4.-6.oktober 
med Alf Brustad som kursholder. Våre 
nye turledere er Tor-Martin Nilsen, Birger 
Storaas, Lill-Hege Konst fra Nordreisa, 
Tonje Edvardsen fra Skjervøy og Yngve 
Dinesen fra Hammerfest Turistforening. 
Sunniva Kråbøl fra Oksfjord har fått 
godkjent sin tidligere utdanning og er 
blitt lagets første vinterturleder. 
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Det er veldig viktig for vårt lag at vi har fått nye turledere. Det trengtes, for noen av de 

«gamle» turlederne har flytta ut av regionen og andre har slutta som turledere. Laget har 

definitivt behov for flere turledere, både for at de som er i drift ikke får for stor belastning og 

fordi det bra å få inn nye koster. Turlederne er nerven i vårt arbeid, som handler om å få folk 

flest ut i naturen. 

 

Turer 

Turutvalget har hatt to møter og har i samarbeid med turledere laget turprogram. I løpet av 

2019 har NTT hatt 18 ulike turtilbud, fra korte dagsturer til helgeturer både på ski og til fots. 

Tre av de annonserte turene ble avlyst. Overnatting i hengekøye måtte sløyfes på grunn av 

uvær, mens de andre to på grunn av liten oppslutning.  Vi var innstilte på å gjennomføre 

Ordførertur i Nordreisa, men på grunn av en kommunikasjonssvikt gikk arrangementet til et 

annet lag. 

Noen av turene våre har lav deltakelse. Et tiltak for å øke oppslutningen, kan være å 

rekruttere folk ved å ta direkte kontakt med aktuelle deltakere. Vi kan være enda mer aktive 

på flere måter enn Facebook. I hovedsak er vi fornøyde med oppslutningen og vil satse på 

varierte og spennende nye turer neste år.  

 

Langturer: 

I 2019 hadde vi tilbud om to langturer, en vinter- og en sommertur. Vinterturen gikk på ski 

fra Saraelv til Nedrefoss ei helg i mars, med Tor Hansen og Marit Olsen som turledere. 

Sommerturen gikk over fire dager i begynnelsen av september fra Saraelv til Kilpisjärvi, 

under ledelse av Tor Hansen og Herborg Ringstad. Siden begge turene var fullbooket, er det 

et sikkert tegn på et populært tilbud. Det gjentar seg at de fleste deltakerne på langturene 

ikke kommer fra Nord-Troms.  

 

 

På tur over vidda mellom Saraelv og Kilpis  
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Dagsturer: 

I mars gjennomførte Arve Keilen en skitur opp Nordmannvikdalen i Kåfjord.  Mens Herborg 

Ringstad og Ruth Samuelsen hadde skitur til Cilladalen i april.  

I oktober arrangerte vi to dagsturer. Den ene gikk rundt Olderdalsvannet i Kåfjord, ledet av 

Arve Keilen. Mens den andre turen var ledet av Ruth Samuelsen og gikk rundt øya Kågen i 

Skjervøy.   

Tematurer: 

NTT har arrangert ulike tematurer gjennom året. Den mest omfattende var to dagers fototur 

til Arnøya og Engenes i august, ledet av Trond Østvang og Heidi Arnesen. Også denne turen 

var fullbooket.   

Andre turer med temainnhold har vært trekkfuglobservasjon på Spåkenes i mai og 

Kulturminnevandring fra Fallvik gård i Steinsvik i forbindelse med friluftslivets uke i 

september.  

Gourmetturen:  

Tradisjonen tro arrangerte NTT en overnattingstur til Kvænangsstuene utpå våren. I 2019 var 

det akkurat så vidt det gikk an å ta seg fram på ski den siste helga i april.  På denne turen er 

Geir Lyngsmark fast turleder og gourmet-sjef, og som navnet tilsier, er god mat viktig. 

 

Topptur: 

I september arrangerte NTT topptur til Storeste, som ligger 1024 meter over havet. Tolv 

deltakere gjorde at turen var fullbooket.  Turen ble ledet av Bodil Bråstad. 

 

 

Toppen nærmer seg og utsikten over blir bedre og bedre. Reisafjorden i bakgrunnen. 
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Turer med Turtøtten:  

I november starta Turtøtten Annbjørg Evanger og Edny Karlsen med å arrangere en 

formiddagstur per måned. Tiltaket ser ut til å ha truffet godt. Både november- og 

desemberturen hadde 9 deltakere. Turer med Turtøtten fortsetter i 2020. 

 

 

Med Turtøtten på desembertur. Her ved Torbjørnsplass på Truisku. 

Andre arrangementer: 

• Markering av motstand mot vindkraftutbygging - Gå for naturen - 12.mai. Vi var 

meget godt fornøyde med 19 deltakere i striregn. Det ble holdt appell og rundt bålet 

var det gode naturvernsamtaler i tillegg til kaffe og boller. Alle ordførere og mange 

andre lokalpolitikere fikk invitasjon til å delta, men det ga liten respons.   

 

• Påskefest på Kiilgården 17. april på Skjervøy.  Felles arrangement med Nord-Troms 

museum. 

 

• Dugnadshelg på Nedrefosshytta 14.-16. juni. I tillegg til vedarbeid ble alle vinduene 

oljet, utemøblene beiset, kjøkkengulvet malt og brannplater montert på vegg og i tak 

ved den nye kjøkkenovnen. Nedrefosshytta har også fått to hundebur på 

soverommet i gangen.  

 

• Innføringskurs i kart og kompass i forbindelse med Friluftslivets uke i september.  

 

• Samling for turledere, hyttetilsyn og styre på Arnøya 16.-17.november. Første del 

var fellestur, deretter en lang kursdag med gode diskusjoner. Dagen ble avsluttet 

med julebord for alle 13 deltakere. Et bra tiltak for kompetanseheving og sosialt 

samvær.  



ÅRSRAPPORT NORD-TROMS TURLAG 2019  
 
 

NTT får en del forespørsler om å arrangere eller delta på ulike arrangementer som vi takker 

nei til av kapasitetshensyn. Det samme gjelder møter og kurs som foregår langt unna med 

lang reisevei. Kostnadsmessige hensyn gjør at vi ikke prioriterer å delta. Alt arbeidet i laget 

foregår på frivillig basis, både turledere og tillitsvalgte bruker av egen fritid for å tilrettelegge 

for eller ta andre med på tur. 

 

Økonomi 
Årets inntekter kommer blant annet fra FNF i forbindelse med to arrangement som foregikk i 

Friluftslivets uke. Studieforbundet har tildelt midler til flere kurs som laget har arrangert, 

som for eksempel turlederkurset, fotokurset og samling for turledere. Videre har vi fått 

innvilget samfunnsløftemidler fra Sparebank1 Nord-Norge. På turer som varer mer enn en 

dag, betaler deltakerne 100 kroner i turavgift. I tillegg mottar vi kontingentandel på 50 

kroner per person fra Troms Turlag.   

De største utgiftspostene i år har vært deltakelse på landsmøte, regionsamling, turlederkurs 

og turledersamling på Lauksletta. Det betyr mye for motivasjon, kompetanseheving og 

nettverksbygning å kunne ta seg råd til slike aktiviteter. Det er også brukt penger på 

bevertning på ulike arrangement. 

 

Informasjon til medlemmer 

To ganger i året trykkes turprogrammet i Fjellvåken, ett for vår/sommer og ett for 

høst/vinter. Noen av turene kommer ikke med der, siden de er planlagt etter at Fjellvåken er 

trykt. Hovedmediet for å informere om turlaget vårt er uten tvil Facebook, hvor vi har 

nærmere 1000 følgere. Kommende arrangementer og turer legges inn i Sherpa og 

annonseres både på vår nettside og Facebookside.   

Framtid i Nord hadde en stor reportasje i forbindelse med Gå for naturen. Vi bør med fordel 

bruke lokalavisa mer.  

 

Takk 

Avslutningsvis vil styret først og fremst takke våre turledere for en kjempefin innsats. 

Vi vil også takke Alf Brustad for hans bidrag til å utdanne nye turledere, Mia Kulseng og Lin E. 

Olsen på turlagskontoret for viktig og godt samarbeid gjennom året.  

Nybo, Halti og PPT fortjener en takk for lån av lokaler. Det samme gjør tilsynet og 

dugnadsgjengen på Nedrefosshytta. Karin Spirdal skal ha takk for innsatsen i turutvalget og 

Ruth Samuelsen, som både har vært i turutvalget og i styret. 

 

På vegne av styret i Nord-Troms Turlag 

Bodil Bråstad, leder 
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Årsrapport Barnas Turlag Nordreisa 2019 

Dette var det tredje turåret for Barnas Turlag Nordreisa, og turlederne Ingunn Hansen, Maria 

Sandmo og Matilde Persen har stått for det meste som har skjedd. Turer som har vært 

gjennomført i 2019 er: 

• Tre inneklatringer i klatreveggen på Nord-Troms videregående skole 

• Hundekjøring i Reisadalen  

• Telttur til Steinsvikstranda og gårdsbesøk 

• Tur til Alta og Sarves klatrepark 

• Oppstartstur for 5 turer med Turbo 

• Lommelykttur på Kvennes 

• Premieutdeling for 5 turer med Turbo. 

• Stand med Turbo på den store Kinodagen. 

Til sammen ti aktiviteter med til sammen 115 deltakere og enda flere når man tar med det 

åpne arrangementet på kinoen. Imponerende med bare tre aktive turledere, som til 

gjengjeld samarbeider godt! Klatregruppa inviterte til lek i klatreveggen på starten av 2019, 

og vi håper få til mer klatring i 2020. Midler fra Troms Fylke og DNT/Frifond har dekket 

utgiftene til aktiviteter. 

I år var første året hvor det ble arrangert 5 turer med Turbo i Nordreisa, og det var artig med 

hele 20 Turboer og Superturboer. Vi hadde fellestur både i starten og avslutninga av 

turbosesongen – og premieutdelinga var en flott friluftsfest med glade og stolte unger. 

Kanskje blir det enda flere unger med i 2020. 

Vi fikk ikke på plass en lagringsplass for felles- og sikkerhetsutstyret som tilhører Barnas 

Turlag i 2019, og vil prioritere dette i 2020, slik at logistikken blir enklere for frivillige.  

En stor takk til alle som har vært med Barnas Turlag Nordreisa på tur i 2019.  

Matilde Persen, Ingunn Hansen 

og Maria Sandmo 

Arbeidsgruppa for Barnas Turlag 

Nordreisa 

Mia Kanstad Kulseng 

koordinator for Barnas Turlag i 

Troms Turlag 

17. januar 2020 
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Årsrapport Barnas Turlag Kåfjord 2019 

2019 er det første ordinære turåret for Barnas Turlag Kåfjord, etter at det ble startet på 

tampen av 2018. Initiativtaker er Henriette Såstad Henriksen, og enn så lenge er hun eneste 

turleder i Kåfjord. Derfor er det imponerende med hele 70 deltakere, fordelt på fire ulike 

arrangementer. 

Kom deg ut-dagen i februar, påskeeggjakt i eventyrskogen og premieutdeling for 5 turer med 

Turbo sto Henriette for helt alene. Aktivitetstur til Nordreisa med hundekjøring, fikk hun til 

sammen med Tania Lopez og den lokale Astma- og allergiforeningen. Midler fra Troms fylke 

og DNT/Frifond har dekket utgiftene til aktivitetene. 

I 2019 ble 5 turer med Turbo etablert i Kåfjord, med egne flotte kodeskilt på nordsamisk, 

kvensk og norsk. Også beachflagg med «Tuvrrahasmánát” og “Lasten vajeltamalaaki” er kjøpt 

og brukt.  

Under valg av turmål og utsetting av skilt for 5 turer med Turbo opplevde vi stort engasjemet 

på Facebook og folk var veldig på tilbudssiden. Ikke bare fikk opplegget gode ord og 

ubetingede ja fra grunneiere, også turfamilier tilbød seg hjelpe til med å sette ut kodeskilt. 

Kanskje kan dette engasjementet fanges bedre opp i 2020, for å verve nye frivillige til Barnas 

Turlag Kåfjord?  

Det er ei utfordring når kommunikasjon på Facebook 

til frivillige og potensielle deltakere går via 

turlagskontoret. Det er ønskelig med noen lokale som 

er engasjerte i Barnas Turlag, som kan dele og 

informere på Facebook – da har vi trua på enda 

større engasjement og oppslutning.  

Men det største målet for det kommende året er å få 

flere frivillige til å være med og ta initiativ til og 

ansvar for aktiviteter.  

Takk til alle som har vært med Barnas Turlag Kåfjord 

på tur i 2019! 

  

Henriette Såstad Henriksen  

Leder for arbeidsgruppa til Barnas Turlag Kåfjord 

Mia Kanstad Kulseng 

Koordinator for Barnas Turlag i Troms Turlag 

16. januar 2020 
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