
Sak 5 – Innsendt sak fra medlem 
 

Systemet som muliggjør forhåndsbestilling av seng på Troms Turlags hytter 
 
Det vises til innmeldt sak fra Aslak Prestbakmo m. fl. Styret har behandlet saken og under 
følger vårt resonnement og innstilling til vedtak. 
 
Styret i Troms Turlag vedtok i november 2019 å ta i bruk Visbook, et DNT-anbefalt system 
med mulighet for å forhåndsbestille og -betale seng på hyttene. Koronapandemi og 
begrenset administrativ kapasitet har gjort at systemet ikke ble tatt i ordinær bruk før 
1.2.2022. Under pandemien, i perioden med åpne hytter fra februar 2021, var vi pålagt å 
nytte forhåndsbestilling for én kohort per hytte, fra oktober kunne halve antall senger 
forhåndsbestilles. For årets tre siste måneder ble dermed Visbook delvis tatt i bruk.         
Visbook forventes å gi færre «gratispassasjerer» og bedret hytteøkonomi, mindre frustrasjon 
blant tilsynet over anonyme gjester som ikke følger hyttereglene, større forutsigbarhet for 
de besøkende og et gjenkjennbart system fra andre DNT foreninger. Både egne og andres 
erfaringer er så langt er gode. 
Det er fortsatt fullt mulig å overnatte på hyttene uten å forhåndsbestille. 
 
Styrets innstilling til vedtak: 
Det innsendte forslaget avvises. 
Styrevedtaket fra november 2019 som muliggjør forhåndsbestilling av seng på hyttene i 
Troms Turlag videreføres. Funksjonalitet og brukertilfredshet skal evalueres etter tre års 
bruk. 
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Forslag innkommet til styret: 
 
Forslag til årsmøtet i Troms Turlag, endring av praksis med booking av senger på Troms 
Turlag sine hytter 
Forslagsstiller Aslak Prestbakmo (medlemsnr 1334243) 
Gilse Mjaatvedt, Signe Aaboe, Geir Hugo Nordgård, Tore Lorenstzen, Pål Hansen, Ketil 
Zachariassen, Åse Lunde Zacharissen, Hermien S Prestbakmo, Charlotta Rylander,   Bjørn 
Tore Helgesen 
 
Troms Turlag (TT) v/styret har innført nytt regelverk om at alle senger på TT sine hytter skal 
være mulig å forhåndsbestille. Dette ble forberedt før koronapandemien, men pandemien 
har gjort at egne smittevernsregler for booking har vært påkrevd. 
Til nå er det derfor bare sporadiske perioder dette nye systemet har vært i bruk.  
Undertegnede er sterkt kritisk til ordningen med booking av senger. Det er mange grunner til 
dette, kort oppsummert nedenfor: 
 
Redusert fleksibilitet: Med det nye sengebookingssystemet risikerer man å tape penger på å 
ikke bruke bookede senger om man velger å ta en annen rute grunnet vær og føreforhold, 
eller om turen avlyses på kort varsel grunnet dårlig vær eller sykdom. Blir man værfast en 
dag så har man ikke plass på hyttene lengre når man kommer i gang igjen. Man kan fortsatt 
bruke betalingen, men er henvist til madrass på gulvet. Et resultat av dette kan være at noen 
velger å legge ut i vær som det ikke er forsvarlig å legge ut i. Impulsturer en helg med fint 
vær blir mer utfordrende da de fleste vil velge å la vær å dra om de ser at sengene er booket. 
For barnefamilier blir mye av den helt nødvendige fleksibiliteten i en tur over flere dager 
borte. Vær og føreforhold er en enda større faktor for dem og behovet for å endre planer 
underveis er oftere regelen enn unntaket. Da vil man i høysesongen ofte ende opp på hytter 
der alt er booket. 
 
Felleskap og hensynskultur risikerer å bli borte: Også ved det gamle systemet kunne man 
komme til fulle hytter. Men da var det fleksibilitet og hensynstaking som var gjeldene kultur. 
Eldre og barn fikk fortrinnsrett til sengene, og man la seg gjerne på madrass på gulvet selv 
om man var først framme ved hytten. Denne kulturen klarer vi ikke se vil overleve med 
booking av senger. De fleste vil nok vegre seg for å gi fra seg en seng de alt har kjøpt og 
betalt. De som kommer til hyttene uten å ha forhåndsbestilt risikerer å bli andrerangs 
brukere. Dette er et problem som undertegnede ser på som meget reelt. En god gammel 
brukskultur blir ofret for at noen ønsker å sikre seg en seng. 
 
Sikkerhet: Som nevnt tidligere er det fare for at fjellvandrere, spesielt om vinteren, legger ut 
fra hytta de er på i forhold de egentlig ikke burde. Er man på ukestur vil man ikke miste de 
bookede sengene for resten av turen ved å komme ut av oppsatt tidsplan.  
 
FORSLAG: 
Troms turlag går bort fra systemet med å kunne forhandsbooke senger på Troms Turlags 
hytter med unntak av de bynære hyttene (Trollvassbu, Nonsbu, Blåkollkoia, Skarvassbu og 
Ringvassbu) samt Jubileumshytta på Rostatunet og det største rommet  (6 senger) på 
Vuomastua.  
 


