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DNT SØR-HELGELANDS ÅRSMELDING  



  

Styret og ansvarspersoner: 
Styret DNT Sør-Helgeland 
Styreleder:  Solveig Lomsdal 
Nestleder:                   Per Martin Olderbakk  
Sekretær:                   Ramona Hårsvær 
Kasserere:  Gunnar Moe 
Styremedlem:  Ole Martin Lundberg 
Varamedlem:  Gunnar Nilsen (web ansvarlig) 
Varamedlem:  Arild 
 
Revisor:                      Øyvind Tjernsmo  
Regnskapsfører: Geir Arne Johansen 
 
Valgkomite:               Wenny Havn                                       
   Roald  
   Solveig Lomsdal (Styreoppnevnt) 
 
DNT Ung: 
Leder:   Miriam Haraldsvik 
Øvrige:  Ronny Hansen, Kine Lauman og Silje Lillefjell 
 
 
Barnas Turlag Brønnøysund: 
Leder:   Renate Mathisen 
Øvrige: Silje Lillefjell, Kjell Iver Johansen, Per Martin Olderbakk og Solveig Lomsdal 
 
Barnas Turlag Vega: 
Leder:   Elin Evensen 
Øvrige:            Åse K Lyngen 
 
 
Barnas Turlag Sømna: 
Leder:   Irene Øvergård Nordal 
Øvrige:  Caroline Røsnes, Jan Olav Svendsen, Simone Alfredson, og Esther Dybvik 
 
DNT Fjellsport: 
Leder:  Thomas Bakken 
Øvrige: Merete Falch, Vemund Gaukstad, Linda Saltnes og Solveig Lomsdal 
 
 
                                                                                                
 
 
Hyttekomite – Strompdal:    

Arild Strømmen                                                   
Geir Eidheim                                                                  

 



Hyttekomite - Holandsbua:     
Ole-Martin Lundberg 
Ramona Hårsvær                                                                                     
Asbjørn Moen 
Roald Tørrissen   

 
Stimerking: 
 Asta Høyland 
 
Turledere: 
Aktivitetslederkurs barn: 

Renate Mathisen 
 Jan Roar Jakobsen 
 Per Martin Olderbakk 
 Solveig Lomsdal 
 Elin Evensen 
 Stine Trondsen 
 
Grunnleggende turlederkurs: 
 Asta Høyland 
 Linda Saltnes (Fjellsport) 
 Silje Lillefjell (Barnas Turlag) 
 Per Martin Olderbakk 
 Solveig Lomsdal (Alle grupper) 
 Othilie Rodal (DNT Ung) 
 Jenny Oknes (DNT Ung) 
 Yngve Oknes (Fjellsport) 
 Vemund Gaukstad (Fjellsport) 
 Beatriz Pigato (Barnas Turlag) 
  
Øvrige turledere uten kurs: 
 Jan Roar Jakobsen (Alle) 
 Lars Lillefjell (Barnas Turlag) 
 Tonje Høyland (Turlaget) 
 Gunnar Høyland (Turlaget) 
 Marianne Nielsen (Turlaget) 
 Merete Falch (Turlaget og fjellsport) 
 Thomas Bakken (Fjellsport) 
 Olav T Søla (Turlaget) 
 
 

 
DUGNADSTIMER: 
Dette året har våre frivillige gjort en formidabel innsats, og vi hatt totalt 2686 dugnadstimer. 
Dette inkluderer alle undergrupper og all dugnad, aktivitet, kurs og møter. 
 



 
 
 
Våre undergrupper: 
DNT Sør-Helgeland har nå 5 aktive undergrupper 
- DNT Ung   
- Barnas Turlag har 3 grupper: Brønnøysund, Vega og Sømna    
- DNT Fjellsport 
 

 
Aktivitet i 2018: 
Vi har hatt jevn og stor aktivitet gjennom hele året. Totalt har vi hatt 69 aktiviteter med alle 
undergruppene.  
 
Turlaget:   111 deltakere   13 (3 kurs, 10 turer) 
DNT Ung:   72 deltakere   7 aktiviteter 
BT Brønnøysund:  1306 deltakere  22 aktiviteter 
BT Vega:   205 deltakere   10 Aktiviteter 
BT Sømna:   407 deltakere   10 aktiviteter 
DNT Fjellsport:  69 deltakere   7 aktiviteter (1 kurs) 
TOTALT:   2170 deltakere  69 aktiviteter 
 

 
Medlemstall og kontingent  
DNT Sør-Helgeland er medlem av Den Norske Turistforening (DNT) og i 2018 feiret DNT 
150 års jubileum.   
  
Medlemstallet i DNT Sør-Helgeland har vokst fra 463 medlemmer i 2017 - til 503 
medlemmer i 2018. Tallene er basert på DNT’s medlemslister fra 1. november 2018.  
Barnas Turlag har fremdeles størst økning og hadde i 2018 170 medlemmer. 
 



Styret har bestemt at kontingent satsen skal følge DNTs priser.  
Medlemsprisene for 2019 er dermed: 
 
Familiekontigent 
Hovedmedlem 

1250,- 
695,- 

Student/ungdom (19-26 år) 350,- 
Skoleungdom (13-18 år) 215,- 
Honnørmedlem (Over 67 år eller uføre) 540,- 
Husstandsmedlem (til hoved-, student- og honnør) 380,- 
Barnas Turlag (0-12 år) 130,- 
 
 

STYRETS ÅRSMELDING: 
 
Styret DNT Sør-Helgeland 
Styreleder:  Solveig Lomsdal 
Nestleder:                   Per Martin Olderbakk  
Sekretær:                   Ramona Hårsvær 
Kasserere:  Gunnar Moe 
Styremedlem:  Ole Martin Lundberg 
Varamedlem:  Gunnar Nilsen (web ansvarlig) 
Varamedlem:  Arild Strømmen 
 
Møter: 
Vi har avholdt 6 styremøter i tillegg til årsmøtet. Noen saker er gjengangere og noen saker ble 
behandlet via e-poster mellom ansvarspersoner. 
 
Vi har avholdt 2 møter mellom leder, kasserer og regnskapsførere. 
 
Leder av DNT Sør-Helgeland har avholdt 2 møter med lederne i undergruppene. 
Leder har også avholdt en styresamling for alle frivillige og ledere i DNT Sør-Helgeland. 
 
Landsmøte 2018 ble arrangert i Oslo, men ingen fra styret kunne delta.  
Arild Strømmen har deltatt på 2 møter i Rådgivende utvalg for Lomsdal & Visten 
nasjonalpark. 
 
Kontor: 
I mai 2018 flyttet vi inn i sammen med Turistkontoret i Sømnaveien. Der har vi eget kontor i 
2 etg.  
 
Aktivitet i 2018: 
Turlaget har hatt 10 fellesturer og 3 kurs i 2019: 
Turer: 
- Padletur og måseegg tur til Salhusrognan 
- Sommertur til Søla 
- Fellestur fra Trælnes til Gåsheia 
- Fellestur til Lysingen 
- Fellestur til Straumsfjellet 



- Fellestur til Gulsvågfjellet 
- Onsdagstur til Klubben 
- Onsdagstur til Toft 
- Onsdagstur til Tilrem 
- Onsdagstur til Klubben 
 
Kurs: 
- Kart/kompasskurs, 2 stk 
- Grunnleggende turlederkurs 
- Førstehjelpskurs for hund på tur 
 
Turledere for Turlaget i 2019: 
- Asta Høyland 
- Olav T Søla 
- Marianne Nielsen 
- Tonje Høvik Høyland 
- Gunnar Høyland 
- Solveig Lomsdal 
- Merete Falch 
 
Turpostkasser: 
Vi har trimpostkasser stående ute: 

-Grønndalsfjellet 
- Sæterfjellet 
- Breivasstinden 
- Durmålstinden 
- Nordre Høyholmstinden 
- Lysinghesten 
- Trollvasstind (Vega) 
- Gullsvågfjellet (Vega) 
- Gåsvika (Igerøy) 
- Moen (Vega) 
- Mårneset (Vega) 
- Klubben ved gapahuken 
- Torget (Yttre Hatten) 
- Trimløypa på Toft  
- Urstabben 

 
Stier/merking: 

Asta Høyland er sti og merkeansvarlig for DNT Sør-Helgeland. Hun gjør en fantastisk jobb 
og er nå godt i gang med merking av ruten i tilknytting til den nye hytta, Holandsbua. 

Lysingen og omegn turstier. Stiene er merket i henhold til DNT’s Merkehåndbok. 
Bautasteiner/steinvarder/siktvarder er vanlig, gjerne med en synlig T signatur som varsler 
tilhørighet. Røde ringer/merker på trær er vanlig DNT merking når stein er mangelvare. 
Infotavle og skilt kommer. Spor utlagt for Lysinghesten og Brekkfjellet av Gunnar Nilsen. 
Den gamle turstien langs vannkanten inn til Holandsbua er på plass igjen, trivelig lettgått sti 
om ikke vannstanden er for høy, i underkant av 2 km. Alternativ kan en bruke traktorstien. 



Alternativ 1 Lysingen via Frilstadskardet, Sømma’s høyeste fjell med 648 moh. Grei middels 
krevende tur 2 – 3 timer en vei.  

Alternativ 2 Lysinghesten forbi Holandsbua over elva (fra Tømmerdalen) meget bratt opp til 
325 moh og videre innover dalen og til toppen 608moh, fin utsikt venter!  

Alternativ 3 Merka trase mellom Lysinghesten og Lysingen, snaut 2 km,  

Alternativ 4 lettere tur via Frilstadskardet til Brekkfjellet 246 moh., videre mot Bøfjellet forbi 
et gjerde - gjennom skogen og ned til midt på Holandsvatnet ca 6 - 7 km  

En forutsetning for å bygge/motta tilskudd for en DNT’ hytte er tilgjengelige turstier, gjerne 
knyttet opp mot andre hytter/stinett. Videre er en forpliktet til å vedlikeholde stier så lenge de 
er skiltet.  

Vi ber alle respektere parkeringsskiltet og bruke parkeringsplassen 

 
Økonomi: 
DNT Sør-Helgeland vedtok etter årsmøtet i 2017 å ansette egen regnskapsfører. Regnskapet 
var uoversiktlig slik det var og vi har brukt året på å lage et nytt og bedre system. Dette har 
vært mye jobb, men vi i styret mener det nå er mye bedre. Det gjelder fortsatt litt arbeid for å 
få alt på plass slik vi ønsker. Målet et at systemet skal være enkelt og oversiktlig for alle 
grupper og at det er lett å videreføre til nye styrerepresentanter i fremtiden.   
Alle undergrupper har fått egen konto og dette gjør oversikten til undergruppene enklere. 
 
Leder 
Solveig Lomsdal 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Årsmelding for 2018 – Barnas Turlag Brønnøysund: 
 
Styret har bestått av: 
 Renate Mathisen 

Solveig Lomsdal 
 Kjell Iver Johansen 
 Per Martin Olderbakk 
 Silje Lillefjell 
 
 
 
Barnas Turlag Brønnøysund har hatt jevnlig aktivitet og økning i medlemmer gjennom hele 
året. Antall medlemmer pr 31.12.2018 var 95 barn. 
 
Vi har avholdt 3 styremøter, i tillegg har vi deltatt på møter med representanter fra Barnas 
Turlag på Vega og Sømna, samt samarbeidsmøter med de andre undergruppene i DNT Sør-
Helgeland. Mye av planlegging av turer og andre styresaker diskuteres og organiseres på vår 
felles gruppe på Facebook. Det har vært en effektiv og god måte å jobbe sammen på.  
 
Barnas Turlag Brønnøysund har i 2018 hatt Turbo turer i Brønnøysund med 10 turposter. 
Dette har vært et samarbeid med de andre Barnas Turlag i området. Vi har hatt fellesturer til 
utvalgte poster i løpet av året. Postene er godt besøkt og bøkene er skiftet ut. Vi avsluttet 
Turbo-turåret med en stor Turbofest, premieutdeling, leker og selvfølgelig besøk av selveste 
Turbo, 150 store og små deltok på arrangementet. Dette har vært veldig vellykket, og vi 
fortsetter med dette i 2019 også.  
 
I 2018 avduket vi naturstien rundt Klubben, som ble finansiert gjennom SPLEIS prosjekt i 
Sparebank 1. Prosjektet har vært et samarbeid mellom SpareBank 1, kommunen, Saniteten og 
Trollfjell geopark, og Barnas Turlag. Til åpningen og KDU dagen kom det over 200 store og 
små. Vi er utrolig stolte over prosjektet og resultatet, og ønsker å takke alle som har bidratt til 
naturstien.  
 
Vi gjennomførte totalt 22 turer og felles arrangement i 2018. På disse arrangementene var vi 
tilsammen 1306 personer. På grunn av værforhold og få påmeldte har vi dessverre blitt nødt 
for å avlyse noen av de planlagte arrangementene. 
 
 
 
Turer i 2018: 
Tur Ant. deltagere 
KDU Sømna 50 (30 barn) 
Isfiske 60 (32 barn) 
Skøytetur 8 (5 barn) 
Førstehjelpskurs 33 (20 barn) 
Langheistabben 50 (30 barn) 
Kart og kompass 2 
Padleintro 12 
Rødskjæret 30 (20 b) 
Strandrydding 12 (6) 
Telttur 34 (26b) 



Turbotur Lund 50 (25b) 
Gårdsbesøk 40 (20) 
Gårdsbesøk 40 
Sommerfest 150 barn 
Bålkurs 30 
KDU 220 
Skarsåsen 70 
Lørdagsgrøt puin hatten 100 
Turbotur til Tilremssjøen 20 
Turbofest 150 
Klatring 100 
Juleavslutning 45 

  
 
Barnas Turlag Brønnøysund har hatt 14 turledere dette året, og styret ønsker å takke alle 
turledere for fantastisk innsats i 2018.   
 
 
Våre samarbeidspartnere dette året har vært Saniteten, Brønnøy kommune, Kystlaget, Røde 
Kors, BRJFF og Tjalg IL. Vi takk er for godt samarbeid. I tillegg ønsker vi å takke alle våre 
sponsorer som gjør det mulig å gjennomføre aktiviteter i Barnas Turlag.  
 
 
Barnas Turlag takker for en flott tur år, og ønsker alle velkommen med på våre arrangement 
og turer i 2019. 
 
 
 
Styret i Barnas Turlag Brønnøysund 
 
 
 
 
Solveig Lomsdal   Renate Mathisen   Kjell Iver Johansen 
 
 
 
 
 

 
Per Martin Olderbakk     Silje Lillefjell 

 
 
 
 
 



Barnas Turlag Vega - Årsmelding: 
 
Styre har bestått av: 

Åse K. Lyngen  
Elin Evensen  

 
Barnas Turlag Vega har hatt 10 turer i 2018.  
Medlemstallet pr.1.01.2019 var: 21 barn 
 
Vi har hatt to foreldremøter og to styremøter, vi har også hatt møter sammen med Barnas 
Turlag Sømna og Brønnøysund. Vi har etter vært fått god økonomi, og har ikke søkt om 
sponsormidler for året, utenom det som DNT Sør-Helgeland har søkt for alle. Vi har også 
dette året sett at flere besteforeldre og annen familie deltar på aktiviteter sammen med barna, 
dette synes vi er fint.  
Vi ble også dette året invitert av Stiftelsen Vega Verdensarv til å delta med ærfuglereir, turen 
gikk til Emårsøy, utenom reir til Ea var det nok “Innsekthuset” som fanget barnas interesse. 
(turen ble sponset av Stiftelsen)  
Strandryddedagen er blitt en fast aktivitet som vi synes barna skal få være med på. Dere lærer 
de om viktigheten av å rydde opp. Vi fikk materiale(sekker/hansker) fra “Hold Norge Rent” 
til denne aktiviteten. For første gang deltok vi på “Åpen gård”, her fikk barna møte dyr på 
gården, og være med på forskjelloge aktiviteter.  
 
Turer 2018: 
- 21.01 “Kom deg ut dagen” v/ Holmvatnet 40 deltagere  
- 25/02 I fjæra 17.deltagere  
- 25/03 lage E-Bane 8 deltagere  
- 22/04 Tur i Verdensarven (Emårsøy)33 deltagere  
- 6/05 “Strandryddedag” 40-50 deltagere  
- 10/06 Tur til Ylvingen (sommeravslutning)17 deltagere  
- 02/09 September “Kom deg ut dagen” på åpen gård  
- 07/10 Aktiviteten avlyst  
- 04/11 Så på Vegatrappa 10.deltagere  
- 09/12 Nissegrøt, etter grøten gikk barna på Kino 27 deltagere  
 
 
Barna Turlag Vega Leder Elin Evensen 
 
 
 
 
 
 

 
 



Barnas Turlag Sømna – Årsmelding: 
Barnas turlag sømna gjennomførte 10 turer/arrangement i 2018, 3 planlagte turer ble avlyst 
pga værfohold.  Vi har avholdt 4 styremøter.   

Vi har hatt ca 400 deltagere med på våre arrangement, turer og aktiviteter totalt i 2018. Det er 
en fordobling fra i fjor. Antall betalende medlemskap i dnt sømna: 15 barn. 

I tillegg til fellesturer har vi satt i gang med turboturer og skiltet opp 5 turmål i Sømna for 
dette prosjektet.  

Vi startet 2018 med Felles arrangement sammen med Barnas Turlag Brønnøysund under kom 
deg ut dagen-vinter 21.januar som også var en markering av 150 årsdagen til DNT. 
Arrangement var i kvervet og var en flott start på turåret med stort besøk, og fint besøk av 
Turbo for første gang.(Ca100deltagere) 

Neste tur gikk til Gjerdevatnet 20.februar og hadde isfiske som hovedformål, det ble fisk på 
oss, og ellers en koselig tur med en fin liten gjeng store og små.(13stk) 

11. mars gikk turen til Holandsbua igjen.  Men da hadde vi først en økt med snekring inne i 
hallen til Byggern på Sømna- de sponset materialer og stillte opp og hjalp oss å snekre 
fuglehus som vi hengte opp rundt skogen ved Holandsbua. Det var is på vannet så vi gikk like 
godt rett over vannet og prøve oss på isfiske her, men uten hell denne gang. Men det var stort 
oppmøte på turen og veldig fin tur.(35stk) 

29. april hadde vi egentlig tenkt oss til gapahuken på Sund, men ombestemte oss og startet 
opp med Strandrydding på Frilstadstranda, og har avtalt å starte opp fast rydding her. Og i år 
skal vi også ut i holmene utenfor å hjelpe med strandryddingen.(24stk) 

Vi hadde også en tur på gårdsbesøk 22.mai på Flostrand Gård, med fint vær, tur med hest og 
vogn og avslutning med grilling.(20stk) 

Under sommerdagene i Sømna satte vi opp en turbotur til Sør-fjellet 24.juli. Det ble godt 
oppmøte, men det ble et værskifte mot slutten av turen og endte opp med torden og styrtregn 
da Turbo kom på stranden etterpå. Men vi gjennomførte med skattejakt og fant både 
flaskepost og skatten til slutt mens det lynte og tordnet rundt oss. (25stk) 

På «kom deg ut dagen» 2. september arrangerte vi leker og konkurranser for barna i 
samarbeid med Tour de Fram. (100stk) I tillegg var vi igjen på solnedgangstur i Skålvika 
3.oktober, og det var godt oppmøte og en nydelig tur som vanlig.(22stk) 

I Oktober gikk turen til Storhallarlihola bort pga mye regn, og aktiviteten vår ble å delta på 
stand på Sømnamessa 18-20.okt, med informasjon om DNT-sør Helgeland generelt og 
Holandsbua spesielt, og så kom også Turbo en tur til barnas begeistring. 

4. November feiret vi turbofesten og delte ut medaljer til de som hadde vært med på dette, i 
tillegg var vi på Kvernhuset på Stein 18.11, en flott tur som i 2019 også blir en 
Turbotur.(15stk) 

Til slutt gikk avslutningsturen 9.desember til Fredheimshytta i samarbeid med Lidarendets 
venner som kokte grøt og ordnet nisse for oss.(53stk) 



Vi annonserer turer ved å opprette arrangement via facebook og har en aktiv side med 209 
medlemmer. Ellers markedsføring via plakater i nærmiljøet vi har foreløpig ikke brukt 
avisannonser. 

Barnas turlag Sømna har fått pengestøtte fra DNT ved frifondmidler og Sømna Kommune ved 
kulturmidler, og gave fra plastsveis i november. Dette har blitt brukt til diverse utstyr til turer/ 
aktiviteter og premier.  

Sittende styremedlemmer: 

Irene Nordal- leder 

Caroline Røsnes 

Jan-Olav Svendsen 

Simone Alfredsson- kasserer 

Esther Dybvik- gikk ut nå i februar 



 

 
DNT UNG – Årsmelding: 
 
Første halvdel av året har laget vært driftet for og av medlemmene selv, slik intensjonen er 
for DNT ung. Vi har gjennomført en del fine turer og aktiviteter med DNT ung, samt turer i 
samarbeid med Barnas Turlag. I de senere årene har vi sett at ungdommene i laget har flyttet 
herfra i forbindelse med utdanning og jobb, og etter sommerferien i år var det ikke lenger 
aktivitet i laget.  
I september ble det bestemt at vi skulle prøve følgende endringer i DNT ung Brønnøy:  
En gruppe for unge mellom 10-18 år som skal driftes med hjelp fra foresatte, men med 
medlemmenes medvirkning. Aktivitetene gjennomføres med turledere, og uten foresatte.  
Intensjonen var å fange opp de eldste i Barnas Turlag som ofte gav inntrykk av at de følte seg 
for gamle for Barnas Turlag, og for unge for DNT ung. Denne endringen er ikke helt i tråd 
med vedtektene, men er godkjent av hovedlaget. 
Vårt fokus fremover er å jobbe for å markedsføre nye DNT ung, rekruttere flere medlemmer 
og gjennomføre spennende turer, kurs og aktiviteter. Vi ønsker å få med ungdommer fra 
nabokommunene, og å fortsette det gode samarbeidet med Barnas Turlag.   
 
Gjennomførte aktiviteter i 2018: 
10 februar: Hengekøye og isfiske tur ved Tilrem 
7. april: Deltakelse på Landsmøte 
25. april: Grønn onsdag, nasjonal byttedag for friluftsklær- og utstyr. 
8. mai: Kurs i kart og kompass, i samarbeid med Røde Kors 
9.-10. mai: Overnattingstur telt/hengekøye, Valleråa på Sømna. Samarbeid med Barnas 
Turlag. 
14. mai: Kajakk-kurs i Svarthopen, samarbeid med Barnas Turlag. 
27. mai: Boccia i fjæra, sammen med «In the same boat» (marin forsøpling). 
8.-10. juni: Helgetur til Lomsdal-Visten 
9. september: DNT Sør Helgeland: Kom deg ut dagen, åpning av natursti på Klubben. 
13.september: Etablerte «nytt» DNT Ung Brønnøy, 10-18 år. 
19. september: Kveldsmattur til Vassåsen på Tilrem 
4. oktober: Coastering i Svarthopen, samarbeid med Magne Ekker i Geofjell Friluftsråd 
10. oktober: Ferskingkurs i friluftsliv, DNT Sør Helgeland. 
25.november Klatring i Salhushallen 
 
Planer for 2019:  
Isfiske  
Turer med hodelykt 
Turer med ski- og akematter  
Kveldsmat-turer  
Aktiviteter i svømmehallen med fokus på svømmemerker  
Skikurs i samarbeid med DNT fjellsport, Geofjell friluftsråd  
Grotteturer 
Coastering 



 

Klatring/buldring inne/ute 
Krabbefiske 
Kajakk-kurs 
Felles fjellturer 
Kanotur til Strøuman i Velfjord 
Hengekøyeovernatting 
Sykkeltur 
Rafting, River North i Trofors 
Tur til Rabothuytta, Holandsbua 
Overnatting i Lavvo 
 
 
Styret i DNT Ung Brønnøy 
Miriam Haraldsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DNT Fjellsport Brønnøysund - Årsmelding: 
 
Styret har bestått av: 
- Thomas Bakken 
- Merete Falch 
- Vemund Gaukstad 
- Solveig Lomsdal 
- Linda Saltnes. 

 
 

Etter flere års dvale er det i igjen startet med aktivitet for DNT Fjellsport Brønnøysund. 
Vi fikk gjennomført 5 turer i 2018. Vi var på Sæterfjellet, Mossvasstind, Nordre Snøfjellet og 
en tur til Røvassdalen (sammen med DNT Fjellsport Rana). 
På disse turene var vi 38 stk totalt.  
 
Årsmøte for DNT Fjellsport sentralt ble arrangert i Lofoten. Der var vi 4 stk fra styret + 3 
ekstra fra fjellsportgruppa. En langhelg med toppturer, foredrag og ny kunnskap. 
 
Det ble også arrangert kameratredningskurs for 12 heldige.  
 
Sesongen 2018/2019 ble startet med en kickoff på Røde Kors lokalet. Der ble det servert god 
mat i tillegg til at vi fikk mange ønsker om hvor vi skulle sette opp turer denne sesongen. 
Dessverre ble det en dårlig start på sesongen med lite snø men vi tar fatt på 2019 med godt 
mot :) 
 
Leder Thomas Bakken 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

HYTTE OG HYTTEPROSJEKT: 
Aktivitets- og vedlikeholdsrapport for Strompdal skogstue 2018 

Hyttegruppa var i Strompdalen på to dugnads- og oppsynsturer i 2018 – en i juni og i en i 
månedsskiftet månedsskiftet august/september.  Kort oppsummert ble følgende arbeid utført: 

 

Drift: 

• Hytta ble ryddet og vasket og det ble skiftet madrasstrekk  
• Hytta ble supplert med en del forbruksmateriell, gass og mindre utstyr 
• Det ble saget, kløyvd og stablet ved  

 

Vedlikehold/reparasjoner: 

• Hele takutspringet som vender mot inngangen ble skiftet ut 
• Nye vindskier og vannbord ble lagt 
• Ny takpapp og vortepapp ble lagt (til ca. 1,5 meter inn på taket) 

 

Til sammen ble det lagt ned om lag 85 dugnadstimer1 i 2018.  

 

Kort om planene for 2019 

• Reparere skaden2 på  taket på motsatt side 
• Sette inn ventiler i hytta (for bedre utlufting og ventilasjon) 
• Finjustering av ytterdør  
• Justere innerdørene for å gjøre hytta mer mustett 

 

Andre vurderinger 

DNT-Sør Helgeland har driftet Strompdal skogstue som DNT-hytte i tre år. Fra en grei start i 
2016 (90 besøkende) har antall besøk gått betydelig ned. I 2017 var antall besøk 50, mens i 
2018 kun om lag 20. Om besøkstallet fortsetter å ligge på et så lavt over tid må vi vurdere om 
det er verdt å fortsette hyttedriften. Foreningen kan gjøre noen tiltak selv – bedre nettsider, 
markedsføring etc., men det viktigste vil være å arbeide opp mot Nasjonalparkstyret for å få 
iverksatt helt nødvendige tiltak3 på Brønnøysiden av parken.  

Brønnøysund, 06.01.201 
For hyttegruppa Strompdal skogstue 
                                                             
1 I tillegg kommer reise- og gangtid, administrasjon etc. 
2 Det ble i 2017 avdekket skade på takutspringet på begge sider av hytta. Reparasjonen i 2018 viste at skaden 
var omfattende.  
3 Tilrettelagt parkering på Nevernes, båtfortøying på Børjeøra, ny bru over Tettingelva etc. 
 
 
 
 



 

Arild Strømmen & Geir Eidheim 
 
Aktivitets- og byggerapport for Holandsbua 2018: 

Vi er nå godt i gang med å bygge DNTs nye turistforeningshytte. Dugnadsarbeidet startet i 
2017 hvor den gamle hytta ble revet og tomta ryddet. Sikringsbua ble bygd først, og står nå 
snart klar. Det er bare småting som gjenstår inne i den nå. 

Fundamentet og grunnarbeidet til hytta ble ferdig løpet av sommeren 2018. Her hadde vi inne 
noen fagarbeidere, men det meste ble gjort på dugnad. 

I august kom byggesettet til hytta. Det ble flyet inn med helikopter. Vi var til sammen 10 
stykker som deltok på dugnad denne dagen. 

Snekkere fra Ranahytta er leid inn for å sette opp råbygget, isolerer gulv og legge undergulv. 
Videre arbeid skal gjøres på dugnad, og vi er godt i gang med planleggingen av dette 
arbeidet. Årets første dugnad ble avholdt første helga i januar. Da ble hele hytta isolert. Målet 
er å ha hytta innflyttingsklar løpet av sommeren 2019. 

Hytta vi bygger er ei Rana Panorama hytte på 48.5m2. Den har hems og 3 soverom. Der skal 
være sengeplasser til 8, i tillegg til hems og ei sikringsbu med noen få sengeplasser.  

Hytta ligger nydelig til innerst i Holandsvatnet på Sømna. Holandsvatnet er lett 
fremkommelig og gir muligheter for barn og barnefamilier, skoleklasser så vel som spreke 
fjellfolk og pensjonister. Der er fine forhold for bading, fisking, padling, og lengre fjellturer. 
På vinterstid er det fine forhold for både isfiske og skøyter. DNT Sør-Helgeland jobber også 
med å merke stier i området og håper å ha dette klart løpet av 2019.  

Det er ikke bilvei helt frem, men fin grusvei, traktorvei og sti. Det er lett fremkommelig i flatt 
terreng. Der er også mulighet for å benytte båt og kano.  

Dugnadstimer: 
Det var god dugnadsinnsats på hytteprosjektet i 2018. Totalt har vi registrert 617 timer. Mye 
av timene har vært brukt på sikkringsbua. Det er også brukt mye dugnadstid på grunnarbeid, 
transport av utstyr, vedhugging og rydding av skog rundt hytta. 
 
Planer for 2019: 
Planene for 2019 er å få ferdig hytta, sikkringsbua og å ferdigstille uteområdet. Vårt mål er 
også å få ferdig uteområdet.  
 
Fremdriftsplan for hytta og området rundt: 

- Isolering og plasting av yttervegger og tak 
- Paneling av tak 
- Male hytta 
- Legge opp solcelle anlegg 
- Paneling av yttervegger inne 
- Avdeling av rom 
- Paneling av rom 
- Legge gulv 
- Listverk og innsetting av innvendige dører 
- Diverse monteringsarbeid 



 

- Montering av vedovn (Hytte og sikringsbu) 
- Montering av kjøkken 
- Montering av senger og dører 
- Montere annet inventar 
- Ferdigstille uteområdet 
- Få på plass vannkilde 
- Ved 
- Bygge gapahuk 
- Diverse annet 
- Lage utedo 
- Ferdigstille sikringsbu 

 

For hyttegruppa Holandsbua 
Ole M Lundberg, Ramona Hårsvær, Asbjørn Moen, Roald Tørrisen og Solveig Lomsdal 
 
 
 
 
 
 
 

Våre sponsorer og samarbeidspartnere i 2018: 
 
Vi i DNT Sør-Helgeland takker alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for støtte og 
samarbeid i 2018. 

 

     
 

      

  
 

   

 


