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Hamlagrøhornet i Bergsdalen er et populært
turmål hele året, både
for dagsbesøkende
og hyttefolket. Det er
et frittstående og lett
tilgjengelig fjell som byr
på storslått utsikt i alle
himmelretninger. Man
kan gå opp via T-merket
sti eller følge andre stier
fra hyttefelt lenger nord.
TORILL REFSDAL AASE
HYTTE- OG RUTEAVDELINGEN

Dronningen
Dronningen er et flott turmål på Askøy. Du
starter turen ved Ravnanger kjøpesenter,
går videre på grusvei og til slutt på sti som
er godt tilrettelagt. Etter en liten halvtime
når du toppen og får nydelig utsikt. På toppen er det flere benker og en gapahuk.
SILJE VALLA
AKTIVITETSAVDELINGEN

TURPROGRAM VÅR/
SOMMER

Arnafjord–Vatnane–Tenne
Ta turen til Stølsheimen og fantastiske Fagerdalshalvøya. Turen er
ikkje særleg lang, men gjev deg likevel om lag 900 høgdemeter
opp til Vatnane, som ligg på ein stølsbø på Fagerdalshalvøya,
mellom Arnafjord og Finnafjorden i Sogn. Dette er eit av dei mest
karakteristiske og vakraste områda vestlandsnaturen kan by på. Hytta
er ubetjent og har seks sengeplassar. Ein kan velje å tråkke vidare inn
i hytte- og rutenettet i Stølsheimen eller ta ein rundtur ned igjen til
fjorden og Tenne.
EINAR SLEIRE
FJELLSPORT- OG UNGDOMSANSVARLIG, VIKARIAT

Breiskrednosi
FOTO FORSIDE: På vei til Hadlaskard fra Hjølmo, Hårteigen i det fjerne. André Marton Pedersen.
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STØLSHEIMEN

FÅR DE

ALDRI!
Viktige nasjonale og
regionale naturverdier
står på spill.
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Fjellene kan bli
til et gigantisk
industriområde.

Stølsheimen er fjellene mellom Sognefjorden i
nord, Romarheimsdalen i vest, Vosso i sør og
Vikafjellet i øst. Bergen og Hordaland Turlag
har ti turisthytter og merkede stier her.
Stølsheimen blir karakterisert
som et av de «fineste natur- og
friluftsområder på Vestlandet».
Den første turisthytten ble bygget
i Stølsheimen i 1937 – lenge før
det oppsto strid mellom naturvernog vannkraftinteressene på 1960og -70-tallet. Men Turlaget og
Naturvernforbundet i Hordaland
har aldri gitt opp arbeidet for å
ivareta naturen her. Etter 30 års
iherdig innsats ble Stølsheimen
landskapsvernområde opprettet i
1990.
En ny industriaktør er nå ankommet
Stølsheimen. Norsk Vind Energi
AS vil bygge «Europas største
vindkraftanlegg på land». Vest for
E39 i Romarheimsdalen ønsker de
å bruke Blåfjellet, Høgefjellet og
Storefjellet. I Masfjordfjella ønsker
de Kalvvikefjellet, Gleinefjell og
Gråsida. Nord for Dyrkolbotn
ønsker de seg Kjerringefjell og et
større område i Stølsheimen vest.
Prosjektforslaget dekker et areal
på 65,3 km2. Viktige nasjonale og
regionale naturverdier står på spill.
Prosjektet omfatter 250 vindkraftturbiner på opptil 250 meters
høyde. Hver turbin vil kreve en
oppstillingsplass på størrelse
med en halv fotballbane, og det
vil medføre bygging av 165–200
kilometer vei. Anlegget vil være
synlig over store avstander. De
interne veiene vil ha en bredde

på ca. 5 meter pluss veiskulder,
med behov for breddeutvidelser
i svingene. Veiskjæringer og
flatsprenging av knauser vil være
irreversible inngrep. Det vil være
behov for å bygge nye kraftlinjer og transformatorstasjoner.
Fjellene vil bli til et gigantisk
industriområde. Våre T-merkede
ruter, samt Skavlabu og
Vardadalsbu turisthytte, vil berøres
av vindkraftanlegget.
Vi må være smartere enn å ødelegge
stadig mer av vår fjellnatur. Vår tids
to store utfordringer er å ivareta
naturmangfoldet og redusere
skadelige klimagassutslipp. Vi har
muligheter for å benytte mindre
skadelige fornybare energikilder
som monner, og som vil påføre
natur, landskap og friluftsliv
mindre skade enn «Europas
største vindkraftanlegg på land».
Vi har også et stort potensial for
energisparing og -effektivisering.
Søndag 12. mai markerer vi
vår motstand mot «Europas
største vindkraftanlegg på
land» i Stølsheimen. Det skjer
her i Bergen. Flere steder i
landet vil det bli markeringer
mot vindkraftutbygging i store
naturområder. Bli med, du også!
Stølsheimen får de aldri!
TEKST: NICOLAS RODRIGUEZ,
NATURVERNANSVARLIG I BERGEN
OG HORDALAND TURLAG

Signér oppropet www.bevarkystogfjell.no

VI KAN HOKA
HOKA HUPANA 2

HOKA CLIFTON 5

Hupana 2 er rett og slett Hoka`s hverdagssko med den velkjente følelsen
av masse støtdemping. Den har litt renere linjer og er litt lavere på sålen
enn de andre Hoka modellene, så de ser litt mindre joggeskoaktig ut.
Mange vil nok derfor bruke denne som en jobb- og fritidssko, og den er
også glimrende som en storby-helg sko. Den sømløse overdelen i strikket
mesh puster meget godt og er superkomfortabel på foten.
Finnes i både dame-og herremodell.

Clifton er det mange hevder den beste nøytrale løpeskoen noensinne!
Sterke ord, men den har tross alt vært testvinner i de store løpemagasinene flere ganger, og den har også vunnet løp over hele verden.
Dette er en sko som har et meget bredt bruksområde; raske løp, lange løp,
intervaller, halvmaraton, gateløp osv. Er overraskende stabil for å være en
nøytralsko. Den er også helt suveren som jobbsko for deg som både står
og går mye på harde underlag hele dagen. Finnes i både dame-og herremodell, flere farger. Eksisterer også med ekstra bred lest.

Pris:

1.499,-

Pris:

HOKA GAVIOTA 2

HOKA BONDI 6

Gaviota 2 er en super overpronasjonssko med suveren støtdemping for
deg som krever lav vekt, støtte og stabilitet uten at det går utover løpsfølelsen. Takket være den innovative J-Frame teknologien med hardere
EVA både i hælen og på innsiden av yttersålen, gir dette en glimrende
stabilitet og støtte i landingen for deg som overpronerer. Vi kan vel
egentlig kalle denne en stabil utgave av Clifton. Finnes i både dameog herremodell.

Bondi er Hoka`s mest dempede asfaltsko, og nå har den blitt oppgradert
med enda bedre passform og komfort. Detter er en super mengdetreningsssko for deg som løper mye på hardt underlag, og den har også vært
en kjempesuksess for de som sliter med skader og trenger opptrening. I og
med at foten ligger godt plassert ned i sålen, så passer Bondi 5 også godt
for deg som har behov for litt ekstra støtte og stabilitet i forbindelse med
lett overpronasjon. Den er også utmerket valg som jobbsko for deg som
både står og går mye på harde underlag hele dagen. Finnes i både dameog herremodell, flere farger. Eksisterer
også med ekstra bred lest

Pris:

1.899,-

Pris:

1.899,HOKA CHALLENGER ATR 5

HOKA SPEEDGOAT 3

Challenger ATR 5 er en av de aller mest allsidige skoene på markedet.
Den fungerer på nesten alle typer underlag, så hvis du løper både på asfalt,
grus og stier, er dette den perfekte skoen. Den har støtdempingen og
lesten til Clifton modellen, men har fått en AII-Terrain yttersåle med 4mm
knotter som også gir bra feste i terrenget. Stabiliteten er selvfølgelig også
bedre. Lav dropp (5mm) samt Hoka sin Rocker såle gjør Challenger ATR
veldig lettløpt og morsom i terrenget. Finnes i både dame- og herremodell.

Speedgoat er en seriøs sko for seriøse trailløpere som hovedsakelig løper i
terreng og på grus, og den er utviklet sammen med noen av verdens beste
ultraløpere. Speedgoat har 50% mer demping enn tradisjonelle løpesko,
og den gir derfor suveren komfort på de lange turene. Vibram Megagrip
yttersålen med 4mm knotter gir godt feste både på grus og sti. Her får
du rett og slett en sko med god støtdemping, lav vekt, lav drop og mye
løpsfølelse. Kanskje nettopp derfor dette er skilandslagets favorittsko på
de tunge høsttreningene? Finnes i både dame- og herremodell.

Pris:

1.699,-

Pris:

HOKA SPEEDGOAT MID WP

HOKA SKY TOA WP

Hoka Speedgoat Mid WP er en terrengløpesko med høy ankel og membran som egner seg godt både på raske ellturer og på lange løp. Den har
50% mer demping enn tradisjonelle løpeska, og den gir derfor suveren
komfort på de lange turene. Vibram Megagrip yttersålen med 5mm
knotter gir godt feste både på grus og sti. Her får du med andre ord en
superlett sko med ankel høyde, god støtdemping, lav vekt, lav drap og
mye løpsfølelse. Finnes i både dame- og herremodell.

Hoka Sky Toa WP er en helt spesiell sko i en helt egen kategori; her får du
nemlig en genial miks av støtdempingen til en løpesko og stabiliteten til
en lett ellstøvel. Støvelen gir en utrolig komfort og suveren støtdemping,
og passer perfekt både til raske ellturer og til hytte-til-hytte turer i enkelt
terreng. Vibram MegaGrip sålen sørger for godt grep både opp og ned, og
eVent membranen holder foten forholdsvis tørr og har gode pusteegenskaper. Finnes både i dame-og herremodell.

Pris:

Pris:

1.999,-

Markeveien 3, rett ved Torgalmenningen.
Telefon 55 62 73 00 eller info@outdoorbergen.no
ÅPNINGSTIDER 10-18 TORSDAG 10-19 LØRDAG 10-16
Helene Ødven holdt appell under støttemarsj for Stølsheimen i fjor. Nå blir det ny støttemarsj 12. mai.

1.699,-

1.899,-

1.999,-
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ANDRÈ MARTON PEDERSON

NATUREN GJØR OSS
FRISKERE
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– Jeg har tenkt som andre, at det å gå på tur er bra og gjør godt. Jeg visste
ikke at det hadde så stor effekt – at det hadde så mange positive virkninger
på den mentale delen, forteller forskningsjournalist Åse Dragland. Hun
har skrevet boken «Slik påvirker naturen oss».
Det var Flux Forlag som tok kontakt med henne og spurte om hun kunne
tenke seg å skrive om virkningen dyr og natur har på oss mennesker.
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Sist sommer var magisk på Hadlaskard. Hårteigen i bakgrunnen.

SIMEN SOLTVEDT

HANNE THERESE J. SKALLERUD

«Mangel på natur
fører med seg
alvorlige fysiske og
psykiske kostnader
for menneskeheten.»

Hjernen har et senter for
grubling. Det viser seg at
grublingen øker for dem
som bor i byer, mens den
roer seg ned når folk oppholder seg i naturen.
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– I Japan har de funnet ut
at furu- og eikeskog avgir
oljer som vi puster inn.
Disse oljene har effekt
både mot virus, bakterier
og kreft, sier Dragland.
Men det er ikke bare det å
oppholde seg i natur som
gir helsebringende virkning. Utsikt til grønne
områder har også positiv
effekt.

BLODTRYKKET GÅR NED

NATUREN HAR
TERAPEUTISK
VIRKNING
Vitenskapen kan nå
bekrefte at opphold
i naturen har
terapeutisk virkning.
Nevrologer ser på
hvordan hjernen vår
responderer på ulike
omgivelser. Bærbare
EEG-apparater kan
måle hjernebølger.
Det som før virket
både mytisk og
guddommelig – som
at «fjelluft gir god
helse», eller at en
båtreise skulle kurere
mentale problemer,
begynner nå å bli
kvantifisert. En rekke
studier viser det
samme: Naturen
virker terapeutisk på
oss og gir en rekke
helsemessige fordeler.

– Pasienter som hadde
utsikt til grønne arealer
da de var innlagt på sykehus, hadde færre komplikasjoner, brukte mindre
smertestillende og ble
utskrevet tidligere enn
tilsvarende pasienter uten slik utsikt, forteller Dragland. Hun fant også forskning som
viste at det samme gjaldt i fengsel.

noe større når de ferdes i naturen. For noen Nå er det ikke bare turer på fjellet eller i skog Man kan dyrke og skape noe vakkert, og man er i
handler det om mestring, for andre kan det og mark som har positiv effekt.
nær dialog med selve livet gjennom å så og høste,
være opplevelsen av mening
se ting spire, gro og forfalle.
og sammenheng.
Forskere mener naturen og
Det meste av forskningen som er
STILLHET I NATUREN
naturbaserte aktiviteter kan
gjort på hvordan naturen påvirker
Stillhet ser ut til å gi økt læring. Det hevdes blant annet at
lære oss strategier for å tåle
oss, er internasjonal, men de siste
folk klarer å konsentrere seg bedre etter å ha tilbrakt tid i
belastninger i livet. Når vi
årene er det blitt større forstånaturen. Forskningsresultatene viser at når vi må opprettholde
møter stress og livskriser, kan
else for at den psykiske effekten
oppmerksomheten over tid og den blir overbelastet, svekkes
vi bruke naturen som buffer
av å være i det grønne er vel så
gjennomføringsevnen vår, og vi blir mentalt trette. Forskere mener at
som tar av for de verste støteviktig som den fysiske – også her
vi kan gjenopprette oppmerksomheten ved å bytte til en annen type
ne, skriver Dragland i boken.
hjemme.
oppgave som vi bruker andre deler av hjernen for å løse. Eller vi kan

Dragland forteller at helseaspektet ved natur ikke har vært
særlig godt kjent før.
– Forskning viser at bare ved
å være 20 minutter i en park,
går både pulsen og blodtrykket
ned. Skotske leger har begynt
å skrive ut naturopplevelser
på resept.

oppsøke naturen. Naturomgivelser hjelper oss å få distanse til rutineaktiviteter og tanker.

– Naturen synes å kunne gi
oss noe av det som trengs for å
fungere som hele mennesker.
Mening, sammenheng og følelse av kontroll viser seg også å være viktige
brikker i psykiatrisk arbeid med rehabilitering
og for å få folk tilbake til et normalt liv, fortsetter hun.

Det er et paradoks at det snakkes om fortetting i store byer,
og stadig flere grønne lunger
forsvinner, når vi vet hvor viktig naturen er for oss.

– Det er utrolig viktig at byplanleggere og arkitekter er
oppmerksom på dette. En tysk
psykiater viser i en forskningsrapport at byfolk har høyere
nivåer av angst og stemningsforstyrrelser sammenlignet
med mennesker som bor mer
landlig. Risikoen for schizofreni er også mye større for
dem som vokser opp i byer i
forhold til dem som får oppveksten sin på landet, sier Dragland.
NATUREN HJELPER
OSS Å TÅLE MER

Mange opplever følelsen av å være del av

JACQUES HOLST

UTSIKT TIL NATUR

– De innsatte som kunne se ut på områder
med planter og fugler, oppsøkte helsetjenesten sjeldnere enn dem som ikke hadde
dette utsynet.

CHRISTOFFER HELLELAND

Utsikt mot Engelifjell i Fusa.

– Det er gjort mye forskning på området,
blant annet på barn som opplever stressende
situasjoner som mobbing, flytting og skilsmisse. De bruker naturen som buffer. Naturen
reduserer stress, angst og
frykt, sier Dragland.

LAVERE BLODTRYKK
Finske forskere (Tyrväinen m.fl.,
2014) har funnet at det ikke
trengs mer enn cirka 20 minutters
vandring i parken før stressnivået
reduseres. Til og med passiv og
begrenset kontakt med naturen gir
utslag i lavere blodtrykk og demper
angst. Jo oftere og jo lenger vi er i
naturen, dess sjeldnere rammes vi
av stresslidelser.

– Det ligger mye terapi i hagearbeid. Der kan
man være aktiv eller bare være til stede. Planter
og vekster gir følelser og estetiske opplevelser
som igjen er knyttet til mening og gode minner.

Forfatteren kjenner selv behov
for å komme seg ut og bort fra
byens gater.

– Hvis det går mer enn et par dager uten at jeg
ferdes i naturen, så må jeg ut på tur, smiler Åse
Dragland.
TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN

9

«Fysisk aktivitet er det
som har størst effekt på
vår totale helsetilstand,
og om man kombinerer
aktiviteten med
naturopplevelser, blir
effekten enda bedre.»

TOR ERIK EIDE

MITT FORHOLD
TIL NATUREN
Er vi i ferd med å ødelegge oss selv – og fedrelandet?

INNLEGG AV INGVAR VIK,
FRILUFTSMANN I STØLSHEIMEN

Jeg har følt hva livet blant fjellene kan være for et
menneske. Allerede tidlig i tenårene, som også den
gangen kunne være vanskelige, opplevde jeg hvordan
en tur i stille og urørt natur, helst i fjellet, påvirket
meg. Frustrasjon og kaos ble på et forunderlig vis
byttet ut med klare tanker, meninger og selvtillit. Ting
falt på plass, jeg fant mentalt fotfeste og ble trygg og
selvsikker på egne valg. Senere har jeg benyttet fjellet
bevisst som terapi i vanskelige tider, og som påfyll
med energi i gode tider.

«De som har følt hva livet blant
tinderne er, eller kan være for et
menneske, behøver ikke at læse om
det, og de som aldri har følt det, vil
saa allikevel ikke forstå.»
FORFATTER OG
FRILUFTSLIVSFORKJEMPER
(C.W. RUBENSON).
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Jeg kjenner ikke et vokabular som kan beskrive
hvordan mine stunder i naturen, og spesielt i fjellet,
har påvirket meg, og hva dette har gitt meg. De som
ikke vet at urinstinktene fortsatt eksisterer inne i dem,
og ikke har kontakt med disse, vil aldri kunne forstå
meg. Jeg har alltid trodd at jeg har hatt et unaturlig,
nesten sykelig forhold til stille, urørt natur. Når noen
har spurt hvorfor jeg tilbringer så mye tid i fjellet, har
jeg vanligvis svart at jeg er nok litt syk, siden jeg har
en så ubeskrivelig sterk dragning mot urørt natur, og
i særdeleshet mot fjellet. Men ikke nå lenger. Nå har
jeg studert forskningsresultater, og da skjønte jeg at
det faktisk er jeg som er frisk og normal!
All aktivitet og alt opphold i natur, enten det er i
hagen, i en grønn lunge i en by, eller spesielt i stille

MITT FORHOLD
TIL NATUREN
Livet handler om andre ting enn å øke farten.
			FRIGJØRINGSLEDER MAHATMA GANDHI, NOMINERT FEM GANGER TIL NOBELS FREDSPRIS

og urørt natur, har klar innvirkning på psykisk helse.
Dette er veldokumentert i mange studier. Det er
spesielt tre forhold som går igjen for å få denne helseeffekten: Det er stillhet, ro og opplevelse av rom.
Med «ro» menes mangel på bevegelse eller mangel
på objekter som ikke er i harmoni med naturen, med
«rom» menes at man ikke ser eller hører noe annet
enn det som er en del av naturen.
Jeg har både barn og barnebarn. Er det riktig av oss
å frata dem den store rikdommen det er å kunne
oppleve stille, urørt natur? Hvorfor har vi ikke råd
til å la våre etterkommere få anledning til å oppleve
dette? Hva vil våre etterkommere at vi skal gjøre?
Har vi tenkt gjennom at vår generasjon ikke eier
naturen, vi bare forvalter naturen den tiden vi er her
i dette vakre landet?
For meg er det helt åpenbart at vindmøller på fjelltoppene og fjellryggene våre ikke bare vil ødelegge
vår opplevelse av å være i urørt natur, de vil også
ødelegge den effekten dette har på vår psykiske
helse. Medisinen vår vil forsvinne. Fedrelandet vårt
vil bli ødelagt.

«– I ethvert normalt menneske er
der en dyp trang til at føle samhørigheten med naturen, overbevise
sig om, at hans sind eier røtter, som
endnu ikke har tapt sit tak i jorden.
Det er denne trang som driver oss
byfolk ut til havet, ind i skogene, op
paa fjeldet.»
(C.W. RUBENSON)
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ANDRÈ MARTON PEDERSON

Hvordan naturen
påvirker oss
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På vei fra Hadlaskard til Hjølmo.
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Majoriteten av nordmenn foretrekker
å gå på tur når de skal være fysisk
aktive. Tall fra SSB viser at i 2017
gikk åtte av ti nordmenn på kortere
spaserturer nær hjemmet, i gjennomsnitt to ganger i uken. Fotturer
i skog og fjell er den desidert mest
populære friluftslivsaktiviteten.
Fysisk aktivitet med turer i skog og
fjell gir overskudd og bidrar til å
lade batteriene. Tenk bare på alle de gode
opplevelsene vi får ved å være ute i naturen: En
stille dag. Lytte til naturens lyder. Bekken som
renner. Fuglene som kvitrer. At vinden suser
i trærne. Vi får ro i sjelen, senker skuldrene

og puster roligere. Lyset som stadig skifter,
solstråler som plutselig skjærer gjennom
skydekket, en fantastisk solnedgang. Vi observerer forhold vi ellers ikke tenker over, og
vi skjerper sansene. Vi ser nattehimmelen uten
skyer – og uten lysforurensning –, og vi ser en
stjernehimmel som kan ta pusten fra de fleste.
Naturens uendelighet – vi tar oss god tid –
tankene kan fly, og kanskje finne løsninger på
noe som synes vanskelig. Naturens mangfold
og dyreliv – vi er ikke alene. Ruskevær og lengre
turer – vi opplever gleden av å nå målet og
kan nyte følelsen av mestring. Årstidene som
skifter – som scenen på et teater – stadig nye
forestillinger – og nye opplevelser. En god

ramme for sosialt samvær – sammen med
dine kjære eller for å stifte nye bekjentskaper.
Som en bonus får vi trening og nødvendig
fysisk aktivitet.
De beste opplevelsene er gratis.
Det er ikke tvil om at friluftsliv med turer i skog
og fjell har betydelig positiv effekt på helsen,
både fysisk og psykisk. Når du kommer hjem
fra tur, kjenner du på at du er et litt bedre
menneske enn før du gikk ut.
TORE JOHAN SMIDT
STYRELEDER GJENNOM SYV ÅR
I BERGEN OG HORDALAND TURLAG
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S. Endeve Sport
Vangsgata 47 og Uttrågata 21, 5700 Voss
Tlf. 56 51 11 19 - endeve@endeve.no
Åpent: Lør 09-16 • Man-ons 09-17 • Tors-fre 09-19

EIGEN OUTLET BUTIKK MED MANGE GODE TILBOD PÅ MERKEVARER
SPORTSUTSTYR • KLEAVDELING • BARNEKLE • VÅPEN • FISK • FRILUFTSUTSTYR • SKI OG VINTERUTSTYR
SYKKEL • TRIMAPPARAT OG UTSTYR • TILPASSING OG STØYPING AV SOLAR OG INNERSKO

#MIKROEVENTYR

Marius Nergård Pettersen og Mikkel Soya Bølstad
har gjennom sine forfatterskap og sitt virke som
foredragsholdere, skribenter og fotografer, inspirert mange til å omfavne friluftsliv på en kreativ
måte, og til å se mulighetene som ligger i nærmiljøet. I boka #mikroeventyr beskriver de hvordan
du med enkle grep kan forvandle en vanlig tur til
et lite eventyr.

MIKKEL SOYA BØLSTAD

Opplev nærområdet ditt på en ny og kreativ måte.

Tips til mikroekspedisjon: Gå på tur langs kommunegrensen din.

Fra kilde til fjord på luftmadrass.

På tur i dress.

MIKKEL SOYA BØLSTAD

MARIUS NERGAARD PETTERSEN
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å padle over Ørfiske istedenfor å gå. Det trenger
ikke være så avansert, bare man gjør noe litt annet
enn det man har gjort før.
– Hva er barrierene for folk til å komme seg ut på
tur på denne måten?

– I denne boka snakker vi til folk som allerede
kommer seg ut på tur. Men mange ser for seg at
det skal være avansert å gå på tur – i hvert fall det
– Hva er essensen i ideen om mikroeventyr?
man tenker på som ordentlig tur. Man må kjøre
– Konseptet mikroeventyr er et forsøk på å få folk halvannen time først, og så kan man begynne å gå.
Men du trenger ikke kjøre langt;
til å bruke nærområdene sine,
uansett hvor de bor i landet.
begynn å gå der du bor. Sett
Det trenger ikke være så bare
Det handler om å lage unike
en kurs og se hva som skjer.
avansert, bare at man
turopplevelser der du bor. Man
tvinger hjernen til å oppdage gjør noe litt annet enn det I Hordaland finnes det massevis
noe nytt. Det kan du gjøre ved
av turmuligheter, men mange
man har gjort før.
å reise til andre siden av kloden
går de samme turene om og om
og bestige et eller annet høyt
igjen.
fjell, eller du kan faktisk gjøre det i nærområdet
ditt. Både klimamessig, økonomisk og tidsmessig – Det er klart man blir lei av å fly på de samme syv
er det veldig mye bedre å gjøre det i nærområdet toppene hele tiden, men husk at det er fantastiske
ditt. Gjennom mikroeventyr kan man utfordre seg områder her som garantert skjuler et stort potenselv og føle mestring. Selv om det er enkle turer, sial, forteller han.
er det veldig gøy.
Nergård Pettersen deler gjerne sine tips med alle
FISKEMARATON
som har lyst til å begynne med mikroeventyr.
Et mikroeventyr som Nergård Pettersen gjorde
sammen med Bølstad, var fiskemaraton. De be- – Man må sette av tid og prøve å tenke litt konsepstemte seg for å gjøre helgens planlagte fisketur tuelt om friluftslivet sitt, i hvert fall om man vil
om til en konkurranse og satte opp en liste på 12 ha den lille ekspedisjonen. Se på andre transportvann over en strekning på 42 kilometer. For å midler man kan bruke, og andre måter å ferdes i
kunne gå fra ett vann til det neste, måtte de først få terrenget på. Oppsøke noen turmål man vanligvis
en fisk. Målet var å komme først til det siste vannet ville oppsøkt på visse tider av året, til andre tider
innen 24 timer. Andre mikroeventyr som beskri- av året enn hva man pleier.
ves i boka, er da Nergård
Pettersen og Bølstad padlet
NÆRMILJØET PÅ
I #mikroeventyr får du UTFORSK
EN NY MÅTE
fra Vestmarka til Drammenstips om hvordan du med Mikroeventyr handler altså om
fjorden på luftmadrasser,
gikk på ski gjennom Oslo,
små grep kan få et nytt å erfare nærområdene sine på en
ny og kreativ måte. Man trenger
og da de tilbrakte 48 timer i
blikk
på
nærmiljøet
ditt
ikke dra langt for å få de store
naturen, kun utstyrt med tre
hjelpemidler hver.
og finne tilbake til det naturopplevelsene. Selv den
treningsturen kan, med
barnlige perspektivet på vanlige
små grep, forvandles til et lite
– Det handler om å se litt
omgivelsene.
hverdagseventyr. I boken #miannerledes på ting, fortelkroeventyr finner du forslag
ler Nergård Pettersen. – Jeg
vokste opp i Nittedal. Familien min hadde to turer til ulike hverdagsekspedisjoner og eventyr som
som vi pleide å gå. Enten gikk vi til Ørfiske via hverken krever mye utstyr eller lang reisevei. Finn
Movann, eller til Movann via Ørfiske. Da jeg ble fram det indre barnet i deg og se etter de skjulte
litt større og kunne dra på tur selv, oppdaget jeg opplevelsene som ligger rett rundt hjørnet.
mange stier jeg aldri hadde gått på før. Da jeg ble
enda litt større, tok jeg med meg en liten båt for TEKST: CAMILLA HAUG
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SLITSOM
LYKKETUR
PÅ VESTVIDDA

Tips: Ikke kjør bilen fast i snøen før du legger ut på tur.

Gradering: Krevende, passer for fjellvante skigåere.
Lengde: Garen–Hadlaskard (23 km, ca. 6 timer). Hadlaskard–Stavali
(25 km, ca. 7 timer). Stavali–Garen (31 km, ca. 8 timer).
Hvorfor gå denne turen: Fantastisk terreng, lite folk, kvistede løyper.
Tips til turen: Ha med hjemmebakt eplekake som kan nytes når du blir trøtt og
trenger et kick.

Turtips vårskitur:
Garen–Hadlaskard–Stavali–Garen
INVITASJONEN

Hytte- og rutesjef i Bergen og Hordaland
Turlag, Johnny Bjørge, stikker hodet inn
kontordøren min.
– Er du klar for tur, André?
– Hvor da? spør jeg.
Han klikker seg frem til vestsiden av Hardangervidda på UT.no. Ingen av oss har
vært der vinterstid, og det er et område vi
begge er nysgjerrige på.
To dager etter er vi på vei. Det tar ca. tre
timer å kjøre fra Bergen til Garen ved riksvei 7. Vi kommer frem til Fet, hvor vi skal
parkere. Det gjelder å komme kjapt i gang,
for vi har en lang dagsmarsj foran oss.
– God på vinterføre denne firehjulstrekkeren din, spør Johnny?
Jeg lar meg lokke og kjører opp på en
ubrøytet parkeringsplass dekket av en
halvmeter snø.
– Følg med nå, sier jeg.
Bilen danser av gårde som en snøleopard,
elegant og lekent. Plutselig stopper den.
Johnny ler. Vi kommer ikke av flekken.
– Var ikke så lurt det der? erter han.
Snøen presser opp mot understellet, og
hjulene får ikke grep. Vi drar frem spa-
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Opp første bakken fra Garen retning Berastøl.

dene, og halvannen time senere er bilen
fri. Ikke akkurat en god start på en lang tur
inn til Hadlaskard. Vi er slitne allerede før
turen har startet.
DÅRLIG MED HAIK FÅ

Vestvidda har et nydelig terreng. Her
møtes langstrakte vidder fra øst og sylskarpe vestlandsfjell. Vi labber oppover
bakkene og innover Berastøl. Etter noen
timer passerer vi Vivelid fjellstove. «Dette
blir nok en lengre tur enn jeg regnet med.
Hvorfor leste jeg ikke bedre på kartet før
jeg dro?» tenker jeg i mitt stille sinn. Jeg
var forberedt på en mer avslappende vintertur med kortere dagsetapper, men dette
er noe annet. Vi har langt igjen. Hva har
jeg begitt meg ut på?
Etter ytterligere halvannen time kommer
vi til Hedlo turisthytte. Den er vinterstengt,
men jammen ser jeg en snøscooter stå
utenfor hytten. Eieren er der og fyller på
proviant til påsken.
Beina mine verker
– Er det mulig å få haik til Hadlaskard?
spør jeg.
Både eieren av Hedlo og Johnny ler. Jeg
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forstår godt at haik ikke er et alternativ, men
så deilig det hadde vært å være på Hadlaskard nå!
Vi går videre. Solen står lavt, skyene sprekker
opp, og et nydelig lys faller inn fra vest over
Rjotemyrane. Jeg finner frem kameraet og tar
mange bilder. Dette er magisk! Jeg dirigerer
Johnny frem og tilbake for å få det perfekte
blinkskuddet, men plutselig peiser han på
videre, og snart ligger han en halv kilometer
foran meg. Kanskje han ble lei av å være
fotomodell? Jeg siger på etter ham, skritt
for skritt, meter for meter. Siste del inn mot
Hadlaskard er lang. Det føles som om jeg aldri
skal komme frem.

du ikke har veldig høydeskrekk, sier Johnny.
– Stopp!
Johnny holder fingeren foran munnen.
– Vær stille ...se ....
Ca. 200 meter foran oss beiter en stor flokk
med reinsdyr. De har ikke merket oss. Vi står
helt stille og betrakter de flotte dyrene. Vi
holder pusten. Plutselig værer en simle oss,
og hele flokken legger på sprang oppover en
bratt li. Det er fantastisk å se hvor uanstrengt
de løper opp den lange bakken, og svoosj, så
er dyrene over fjellkammen og borte.
Johnny og jeg ser på hverandre. Dét var noe,
det. Solen titter frem og vi lunter videre. Dette
tegner til å bli en fantastisk dag.

FREMME PÅ HADLASKARD

KODAK-MOMENT

Mør i beina, sliten, sulten. Tanken på en ny,
strevsom dag frister ikke.
– Jeg vil hjem, sier jeg til Johnny. – Hvilken
vei er raskest ut?
En kjapp titt på kartet viser at det absolutt
ikke finnes noen rask vei ut fra Hadlaskard.
– Bare slapp av, du, trøster Johnny. – Jeg lager
middag til oss. Denne er til deg.
Han gir meg et lite glass som varmer i hals og
mage. Stemningen blir straks bedre, og etter
en god middag gleder vi oss til neste dags
etappe mot Stavali.

Etter en rast i hytteveggen på Finnabu går
vi videre i retning Brottefonn. Herfra er det
nesten bare nedoverbakker. Skiene til Johnny
skjærer ømt gjennom pudderet i nedrennet
mot Lonavatnet og Stavali. Vi renner gjennom
et lite dalsøkk. Det er så vakkert her. Jeg sklir
opp på siden og tar et bilde.
– Dette er et Kodak-moment! roper jeg til
Johnny. Han hører meg ikke, han har sklidd
langt forbi meg og ser hytten. Vi renner ned til
Stavali. Det er godt å komme frem. Beina verker etter en solid tur, men før vi går inn, setter
vi oss i hytteveggen og nyter siste solgløtt
innen kvelden kommer. Hytteboken avslører
at rundt 30 personer har gått denne kvistede
vinterturen fra Hadlaskard i år. Tall fra hytteavdelingen viser at 209 personer overnattet
på Stavali fra januar til ut mai i 2018.

ET UVANLIG SKUE
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Neste dag snør det tett, men kl. 10 legger vi i
vei mot Stavali. Det går ikke lange stunden før
været letter og vi ser majestetiske Hårteigen
på vår venstre side.
– Dit må vi gå en gang til sommeren, sier
Johnny.
– Men er det ikke veldig bratt opp dit? spør
jeg.
– Jo, det er et parti som er ganske bratt, men
det er tau å holde seg i, så det går nok fint om

31 KM I MOTVIND

Etter påfyll av mat og hvile, og en god natts
søvn, er vi klar for siste, og lengste, etappe
tilbake til Garen. 31 kilometer skitur venter
oss, og dessverre er det motvind store deler

av turen. Ikke en gang de bratte nedoverbakkene mot Vivelid fjellstove gir oss mange
meterne gratis. Sikten er rimelig god, men det
er tungt å gå. Særlig siste del ut Berastølen er
langdryg. Jeg ser Johnny bli tyngre og tyngre
i beina. Han har lukket seg totalt inne i hetten,
kun nesen stikker ut.
– Johnny! roper jeg.
Han går bare rett videre, som om han ikke
hører meg.
– Har du lyst på eplekake?
Da snur han seg og jeg møter et forbauset
blikk.
– Hva, har du virkelig båret rundt på en eplekake i tre dager, og så drar du den frem først
nå, når vi nesten er fremme?
– Ja, det er vel nå vi trenger den, ikke sant?
Vi sluker hver vår kakebit som ulver. Skulle
tro vi ikke hadde spist på tre uker. Det smaker
godt, men er akk så fort overstått. Så går vi
ut med glipptak den siste biten og ankommer
Garen.
– Bra vi tok oss bryet med å grave ut bilen før
vi dro av sted på fredag, sier Johnny. – Hadde
vært kjipt å måtte gjøre det nå.
Jeg åpner bilen og tar frem to iskalde cola som
har ventet på oss.
– Haha! Du, altså! sier Johnny.
Brainfreeze.
– Dette var en lang tur, men det var den første
dagen som var tyngst, sier jeg.
Johnny nikker.
– Ja, det har vel noe med forventninger å
gjøre, sier han.
– Neste gang skal jeg studere kartet nøyere
før jeg legger av sted, sier jeg.
– Og så er det én ting til du må gjøre før neste
tur, smiler Johnny. – Bake eplekake!
– Absolutt!
TEKST OG FOTO: ANDRÉ MARTON PEDERSEN
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1. Stavali. 2. Johnny ser mot Hårteigen.
3.Hadlaskard. 4. Johnny oppdager elgspor.
5.Kryssing av snøbro..
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En reinflokk på vei fra Hadlaskard mot Stavali.

ANDRÈ MARTON PEDERSON

METTE NYGÅRD HAVRE

I naturen kan det ta flere hundre år før
plast brytes ned. Hvert år oppstår ca 10
000 tonn mikroplast i Norge. Her finner
du kildene til mikroplast.

Småsøppel, som sigarettsneiper og bomullspinner, utgjør en vesentlig del av den marine forsøplingen. Når fugler ser småsøppel som flyter på
vannoverflaten, rekker de ikke å registrere at det
faktisk ikke er spiselig. De flyr ned i full fart og
snapper det i seg. Da er det for sent. Da mageinnholdet til 55 havhester ved Lista ble analysert
for noen år siden, hadde 98 % av fuglene plast
i magen. Gjennomsnittet var 46 plastbiter per
fuglemage.

Ifølge Verdens naturfond (WWF) havner
ca. 6,4 millioner tonn søppel i havet hvert
år på verdensbasis. 100.000 marine
pattedyr blir drept eller skadet hvert år
som direkte konsekvens av dette utstrakte
miljøproblemet.

UNDRING I PLASTFJÆREN
– Mamma, se! Et par solbriller i plast uten glass. Jeg fant dem under en
stein der borte. Tenk at noen bare har slengt dem fra seg!
Hvordan kunne det skje at strender fylles med
plast, til og med i vårt eget nærområde? Det
vanskelige med plast, er at vi på den ene siden
er helt avhengig av den, men på andre siden,
om vi ikke behandler den rett, kan den bli en av
våre store fiender.

TURFOLK RYDDER

Det er derfor det blir til undring i plastfjæren
når vi legger turen ut på strandrydding. Det
gjør vondt i hjertet å se hvor mye plast som
ligger og smuldrer opp og blir til mikroplast,
men det er også viktig lærdom.

Vi som er turfolk, er vant til å ta avfallet med
hjem igjen når vi går på tur i fjellet. Det ville
ikke falle oss inn å kaste sjokoladepapir eller
matpakkepapir i naturen. Hvorfor i alle dager
er dette annerledes om man ferdes langs eller
på sjøen?
Hvalen med plast i magen har gitt oss bilder vi
aldri vil glemme. Barna ble rett og slett skremt.

VIKTIG LÆRDOM

– Jeg skal aldri kaste fra meg noe som helst i
naturen, sier 10-åringen. Han liker ikke at fine
områder blir forsøplet, og han er bekymret for
at dyrene skal tro at plasten er mat.

Forhåpentligvis gir strandrydding oss en
lærdom som vi vil føre videre i generasjoner.
Unødig forbruk og forsøpling av naturen
må vi få en slutt på. Vi må også tørre å bruke
stemmen. Ser vi noen som kaster fra seg noe
på et sted de ikke skal, ja, da må vi gjøre dem
oppmerksom på det. Og vi må prate sammen
om problemet. Barna har skjønt at plasten ikke
skal i havet, så får vi bare håpe at de voksne
skjønner det etter hvert, de også.
Ta med deg hele familien på strandrydding. Vi
lover at det er verdt hvert eneste minutt.
TEKST: METTE NYGÅRD HAVRE
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Veldig lite av avfallet i og rundt verdens hav blir
fjernet. Det blir anslått at 15 % av det marine
avfallet ligger på strender og langs kysten, mens 15
% flyter, enten på eller like under vannoverflaten. De
resterende 70 % av det marine avfallet ligger på
havbunnen (tall fra OSPAR 2009).

ALLE FOTO DENNE SIDEN: ANDRÈ MARTON PEDERSON
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– Min sønn på 10 år synes det er spennende og
trist å plukke plast langs strendene. Spennende
fordi vi finner så mye rart som vi kan undre oss
over. Alt har jo en historie. Men kan også gjøre
oss fryktelig triste. Tenk at folk kaster fra seg
flaskekorker, Q-tips og til og med plastposer i
naturen. Det burde jo ikke være mulig!

ANDRÈ MARTON PEDERSON

BO EIDE

Strandryddedag
Lørdag 4. mai er det nasjonal strandryddedag – Norges største ryddedugnad.
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Hvert år deltar tusenvis av frivillige på Strandryddedagen, og både Barnas Turlag og DNT
ung Bergen skal være med på dugnaden i år.
Barnas Turlag skal rydde strendene i Kollevågen
på Askøy, og ungdommene skal plukke plast
sammen med Naturvernforbundet og Bergen og
Omland Friluftsråd på Skogsøyna i Øygarden.
Turleder i DNT ung Bergen, Nina Tveite, gleder
seg veldig til ryddeaksjonen.

Grillin´n´chillin´-turene våre, istedenfor å bruke
engangsbestikk. Dessuten har vi Miljøvettreglene, som vi har laget i samarbeid med POW. Vi
må ha en bærekraftig bruk av naturen, ikke bare
forbruk, sier Tveite.

– Vi i DNT ung Bergen vil være med på dette
fordi vi bryr oss om miljøet. Vi er interessert i
og glad i naturen, og da er vi selvsagt med på å ta
vare på den, sier Tveite.

– Hva tenker du om all forsøplingen?

Hun håper det er mange som vil være med på
Strandryddedagen, for dette er en viktig sak.
Men DNT ung engasjerer seg i mer enn strandrydding; de jobber nå med egne retningslinjer
for bærekraft.
– Vi kjøper nå inn flergangsbestikk og -fat på

Hvert år kommer det hele 36 000 tonn med søppel inn på strendene våre og havbunnen langs
norskekysten.

– Som enkeltmenneske føler man seg gjerne
maktesløs. Det er viktig at de som har innflytelse,
jobber med denne problematikken, men at vi
som enkeltpersoner ikke glemmer at vi også kan
utgjøre en forskjell. Ingen kan gjøre alt, men alle
kan gjøre litt, sier Tveite.
Hun mener det er viktig at unge engasjerer seg
for fremtiden og vil være med og påvirke den.

Hvordan starte
en ryddeaksjon?
Velg et område
som er forsøplet.

– Vi kan ikke bare la det skure og gå. Vi har
potensial og mulighet til å gjøre en innsats for
at fremtiden skal bli veldig bra, men da må alle
engasjere seg!
TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Strandryddedagen er en nasjonal
miljødugnad i regi av Hold Norge
Rent. Flere tusen frivillige rydder
strender, øyer, holmer og havbunnen
langs kysten så vel som langs bekker,
elver og innsjøer i innlandet.
Hvis du ikke kan være med på
strandryddedagen, kan du opprette
en ryddeaksjon en annen dag.

Vil du være med på å rydde plast?
Gå inn på www.holdnorgerent.no.
Der kan du enten opprette din egen
ryddeaksjon eller bli med på allerede
eksisterende aksjoner.
Finn noen å rydde sammen med.
Inviter familie, venner, kolleger,
naboer e.l. til å bli med på dugnaden.

Finn noen å
rydde sammen
med. Inviter
familie, venner,
kolleger, naboer
e.l. til å bli med
på dugnaden.

Vandringer for kropp og sjel.
Nærheten til natur og kultur blir påtagelig når
man vandrer. Med våre reiseledere oppdager du
plasser man kanskje ellers ikke kommer til, og møter
mennesker som gir minner for livet. Vi tar deg med
til olivenlunder i Frankrike, alpenes vakre landskap,
antikkens Hellas, Spanias høyeste fjellkjede Sierra
Nevada og Toscanas vingårder. For å nevne noen av
våre reisemål.
TEMA tilbyr et bredt utvalg av herlige fotturer med
ulike vanskelighetsgrader. Gå inn på vår nettside
tema-reiser.no og les mer om alle våre reiser.

Registrer din ryddeaksjon i Ryddeportalen:
www.holdnorgerent.no/ryddeportalen/

Avklar hvordan avfallet skal håndteres
i god tid før aksjonen finner sted. Ta
kontakt med ditt lokale avfallsselskap
for avtale om henting eller levering.
Ta kontakt med din kommune eller
ditt lokale avfallsselskap for å få tak i
avfallssekker og arbeidshansker.
KILDE: WWW.HOLDNORGERENT.NO
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www.tema-reiser.no | 21 00 08 20
AKTUELT PÅ TEMA- REISER.NO
Weekendvandring i Dolomittene. 5 dager. Fra 10.290 kr.
Avreiser 2019: 6/6, 20/6, 5/9.
Fottur i Bulgaria. 8 dager. Fra 14.450 kr.
Avreiser 2019: 21/6, 5/7, 2/8, 9/8, 6/9.
REISEGARANTI ER STILT TIL KAMMARKOLLEGIET I SVERIGE. www.kammarkollegiet.se
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 NNGÅ BRUK AV ENGANGSPRODUKTER.
U
Ta med tallerkener, bestikk og kopper hjemmefra i stedet for
å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av
tennvæske og opptenningsbriketter.

SINDRE THORESEN LØNNES

UNNGÅ BRUK AV ENGANGSGRILL.
Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og
kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen
vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill
og sett den på et trygt underlag som for eksempel
sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller
bålplasser.

ANDRÈ MARTON PEDERSON

GRILL- OG BÅLVETTREGLENE

3
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VårensANNONSE
store folkefest
på byfjellene for
hele familien

 ESPEKTER FORBUDET
R
MOT ÅPEN ILD I SKOG OG
MARK.
Fra 15. april til 15.
september er det generelt
forbud mot åpen ild i skog
og utmark, med unntak av
godkjente bålplasser. Det er
likevel tillatt å gjøre opp ild
der det åpenbart ikke kan
medføre brann.

6

4

UNNGÅ Å GJØRE SKADE PÅ FRISKE
TRÆR.
Hvis du skal tenne bål, kan du bruke tørre
kvister du finner i skogen, men unngå å
gjøre skade på friske trær. Husk også at
verneområder og nasjonalparker har egne
bestemmelser knyttet til sanking av ved,
bruk av etablerte bålplasser, forbud mot
åpen ild m.m.

5

LA GRILLEN BLI HELT
AVKJØLT ETTER BRUK.
Vær helt sikker på at
grillen er kald før den
pakkes ned. Ha med en
stor flaske vann til slukking
av grillen. Engangsgriller
må være helt kalde før de
kastes i en avfallsdunk eller
tas med hjem.

TA MED ALT AVFALL HJEM.
Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr
og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for dem som kommer etter deg.
Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie.

NYHET!
Familiebilletten

GÅ 3, 4 ELLER
7 FJELL 26. MAI
KJØP STARTKORT NÅ
– PRISENE STIGER 1. MAI
Kom innom Tursenteret i Marken
eller bestill via www.7-fjellsturen.no

KILDE: WWW.HOLDNORGERENT.NO
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Frå overvektig nikotinslave til
fjellgeit på Pacific Crest Trail
Sti og Varde møtte Lise Viken, som har gått lengre enn folk flest
for å endre livet.
DET FØRSTE OPPGJERET VAR MED RØYKEN

Mount Ada

ms wilder

Lise Viken gjekk sundagstur med familien i barndommen. I det vaksne livet vart prioriteringa annleis. Bakkane vart for tunge for Lise, som levde eit liv med lite
mosjon. Det var då ho fann ut at ho ville ta eit oppgjer
med seg sjølv. Ho stumpa røyken nyttårskvelden.

ness i Was
hi

ngton.

– Det var mitt 40. år. Eg tenkte at no måtte eg leggja om
til eit sunnare liv. Livet som godt innrøykt og i dårleg
form hadde ikkje mykje rom for friluftsliv. Eg klarte å
stumpe røyken, men då raste kiloa på. Eg vart stor, tung
og strevde i motbakkane. På det meste vog eg 110 kilo!
Det var då eg byrja å planleggja fjellturar, først i det små,
deretter lengre turar i høgfjellet, fortel Lise.

ia.

r- Californ

st Trail i sø
Pacific Cre

Ho hadde lese boka «Wild» av Cheryl Strayed. Cheryl
vart frå seg av sorg då ho 22 år gammal mista mora,
men klarte å redde seg tilbake til livet ved å gå tre
månader i fjellet på Pacific Crest Trail (tur på
4270 km frå Mexico til Canada langs vestkysten
av USA, red.anm.).
Det var den turen Lise ville gå.

at om det kom rovdyr ville dei ta sauen før dei tok meg.
Såleis vart eg tryggare på meg sjølv, og at det ikkje er
farleg å gå i fjella aleine. Eg vart betre til å orientera og
å finna fram ved hjelp av kartet, minnest Lise.
Det vart eit sunnare liv. Lise la om til ganske sunn mat,
og kiloa, som ho hadde for mange av, forsvann medan
ho gjekk. Ettar sommaren var mykje av overvekta slanka
bort.
EIN NY TURLEIAR

Endringa i livsstil opna òg dører for nye opplevinger
og nye turvener. Lise vart aktiv i Turlaget, der ho tok
turleiarkurs og byrja leia turar for Turlaget. Men ho ville
lenger enn Turlaget sine stiar fører fram. Draumen var
framleis å koma til Pacific Crest Trail.
– Eg hadde vore mykje i USA, så no ville eg tilbake og
følgja i Cheryl Strayed sine fotefar. Ettar å ha samla nok
turerfaring frå dei norske høgfjella, pakka eg telt og sekk.
Sierra Nevada er høgare enn dei norske fjella. Dei kan
ha 30 varmegradar om dagen, medan nattetemperaturen
kan falle ned til fem grader.

DEI FØRSTE SKRITTA
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Pacific Cre
st Trail, ve

d Sierra C

ity i nord-C
alifornia.

– Eg byrja treninga med å gå gjennom Stølsheimen. Første turen opp frå Dyrkolbotn var lang og
tung. Då eg kom opp i høgfjellet, var eg ikkje førebudd på all snøen og det dårlege veret. Den andre
dagen gav eg opp av tryggleiksmessige årsaker, og
gjekk ned til Storavatnet og følgde anleggsvegen ned
mot E39, forklarar Lise.
Ettar å ha torka og kvilt ut tok ho toget til Geilo og
fortsette vidare innover Hardangervidda.

Ho klarte å gjennomføre sin store draum: å gå Pacific
Crest Trail.

GJEKK I FJELLA ALEINE

EIN GOD INSPIRATOR

– Det var ein del av prosjektet mitt å berre gå aleine,
men eg var innom hyttene på vegen. Der kunne eg kjøpe
ein brus og ein bit sjokolade. Det var alltid morosamt å
møta folk og få ein god prat. Men den lange sosialiseringa på hytta stod eg over. Eg lå heller i teltet. I starten
var eg redd. Då eg høyrde dyr utanfor teltet, trudde eg det
var bjørn. Men som regel var det berre sau, og eg tenkte

– Eg er stolt over å ha lukkast med turen, sjølv om eg
måtte droppa delar av Sierra Nevada på grunn av snø og
vanskelege tilhøve, seier Lise.
Turen vart dokumentert i bloggen og boka hennar «Pacific Crest Trail – 150 dager på fottur i USA».

Sjølv om det er få av dei som vil endra levemåten som
driv det like langt som Lise, er det ingen tvil om at historien til Lise er ei viktig inspirasjonskjelde for alle som
vil opna nye dører. Nye dører til læring om å klare seg
på eiga hand, nå sine mål og få nye turvener.
TEKST: THORBJØRN KALAND
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NICOLAS RODRIGUEZ

SportsDepotet

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

SISTE NYTT FRA TURLAGET

Tur og fiskeutstyret kjøper du
hos Sportsdepotet.

Hytteverter
i sommer
I hele juli og august, og
helgene i september, er
det hyttevert på:
Breidablik
Fonnabu
Hallingskeid
Skåla

I løpet av 2019 har vi fått hele 152 nye turledere.
BHT avviklet 1 nærturlederkurs, 11 grunnleggende turlederkurs, 3 sommerturlederkurs og
1 vinterturlederkurs. Vi fikk 8 nye nærturledere,
109 grunnleggende turledere, 23 nye sommerturledere og 12 nye vinterturledere i Bergen og
Hordaland Turlag.
Samlet har laget en god økning i antall aktiviteter
og i antall deltakere. Totalt har vi registrert 72
230 personer som har deltatt på organiserte
turer, kurs og arrangement i 2018 mot 51 745 i
2017 (deltakere på turpost-turer er ikke tatt med).
Flere lokallag har doblet antall deltakere på sine
aktiviteter. Følgende lokallag utmerker seg her:
Kvinnherad, Bømlo, og Os.

I hele juli og august er
det hyttevert på:
Hadlaskard
Selhamar
Stavali

Engen
Engen 14 Tlf: 55901710
www.sportsdepotet.no

SportsDepotet

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

I helgene fra skolestart i
august og ut september
er det hyttevert på:
Gullhorgabu
Vending
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MEDLEMSTILBUD
-15% på ordinære varer, ved
fremvising av medlemsbevis.

152 nye turledere
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Fantastiske frivillige
Det har vært utført en betydelig innsats med frivillig
arbeid i BHT også i 2018. Hele 98.349 timer (90.036
timer i 2017) er statistikkført som frivillig arbeid i 2018,
som omregnet blir ca. 56,2 årsverk (1750 timer pr.
år). Det er en økning i dugnadstimer på 4,8 årsverk.
Det er feltarbeid som har gått mest opp, med en økning
på over 8500 timer, som tilsvarer 4,9 årsverk. Også
turledertimer/instruktørtimer og annet dugnadsarbeid
er gått noe opp. Komité-/styrearbeid er gått ned med
litt over et årsverk siden 2017 .

Over 10.000 underskrifter
Oppropet Ja til bevaring av kyst, fjell og skog har snart fått
10.000 signaturer. Oppropet er nasjonalt, men hittil er det flest
underskrifter fra Hordaland. Forrige gang Turlaget kjempet for å
redde naturen i Stølsheimen, på 1970-tallet, samlet kampanjen
20.000 underskrifter. DNT-kampanjen #stillenatur, som var mot
fornøyelseskjøring på snøscooter i utmark, fikk rundt 44.000
underskrifter. Turlaget håper på minst 50.000 underskrifter på
oppropet Ja til bevaring av kyst, fjell og skog når vi ser det store
engasjementet hos folk i denne saken. Gå inn og signér på www.
bevarkystogfjell.no og del videre med venner og kjente.

STORD-FITJAR TURLAG

SKJERMBILDE

SISTE NYTT FRA TURLAGET

Vidden

Stord-Fitjar Turlag
25 år
Stord-Fitjar Turlag ble
stiftet 14. mars 1994 og
fyller derfor 25 år. Laget
har 1200 medlemmer,
mange turer på programmet og en særdeles aktiv
dugnadsgruppe. I fjor
hadde Stord-Fitjar Turlag
rundt 50 % økning i både
deltagelse på aktiviteter
og dugnad. 25-årsjubileet ble feiret lørdag 6.
april, og i sommer blir det
jubileumstur med samme
turledere og samme rute
som for 25 år siden. Følg
med på hjemmesiden
deres for mer info om du
vil være med.

Turlaget har laget en egen reklamefilm som vises på Bergen
Kino frem til 26. mai. Reklamefilmen Nei til vindkraftutbygging i
verdifulle natur- og friluftslivsområder varer 40 sekunder og viser
konsekvensene av massiv vindkraftutbygging i Norge. Turlaget
håper at mange får øynene opp for hva en industrialisering av
urørt natur vil medføre for friluftsliv, natur og folkehelse.

Kanskje verdens vakreste fjelltur.
Velkommen til høysesong på toppen
av Bergen.

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Familiebillett: 490,–
2 voksne, 2 barn t/r

Hjertestartere på
turlagshyttene
Vi i Bergen og Hordaland
Turlag er glad for å ha fått våre
25 hytteanlegg utstyrt med
hjertestartere. Hvert år får vi ca.
125.000 mennesker ut på tur,
og vi har sterkt fokus på sikkerhet
og trygghet, både under ferdsel
på stiene og opphold på hyttene
våre. Hjertestartere er et viktig
bidrag i dette arbeidet, sier
hyttedriftsansvarlig i Bergen
og Hordaland Turlag, Marit
Djupvik.

Enkeltbillett: 125,–
Barn: 90,-

13,0 km
Markerte løyper hele
veien. Beregn ca 5
timer. Turmatpakke
får du kjøpt hos oss.

Facebook/Ulriken643 | @ulriken643.no | ulriken643.no

I turistforeningens tjeneste
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SKJERMBILDE

Lørdag 9. mars var det full rulle ved
Furedalen på Kvamskogen på vinteraktivitetsdag. Særlig inviterte var barnefamilier
med minoritetsbakgrunn, som vi ønsket
skulle få flotte nye opplevelser med norske
vintertradisjoner. Mange av de rundt 200
deltakerne hadde gledet seg enormt til å
prøve ski for første gang. I tillegg til skiaktivitet besto dagen av aking, hundekjøring,
frisbeegolf, bueskyting og ikke minst grilling og masse kos ute i snøen. En stor takk til
de over 30 bidragsyterne som gjorde den
minnerike dagen gjennomførbar.

Kinoreklame på Bergen Kino

FREDRIK A. KAADA

Vinteraktivitetsdag på Kvamskogen
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#Ulriken643

Brevet til Facebook-sjef
Mark Zuckerberg
I forrige nummer av Sti og
Varde inviterte vi Facebooksjefen Mark Zuckerberg
på tur til Stølsheimen for å
overbevise ham om at han
•
ikke bør investere i norsk
vindkraft. Responsen har vært •
veldig god; brevet er lest og
•
delt mange ganger på sosiale
medier. Foreløpig har vi ikke
fått svar fra Zuckerberg, men vi
forventer et svar og håper han
vil komme over dammen på
besøk til oss.
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• Transport av personell, proviant, utstyr og brensel
• Transport avavpersonell,
Returtransport
avfall proviant, utstyr og brensel
:
• Returtransport
av
avfall
• Returtransport
av avfall
VIK tlf
Beredskap
ved hendelser
R
A
S
N
• Beredskap ved hendelser
I
5780 K
• Beredskap ved hendelser
no/ e-ma

w.airlift.
w
w
t
t
e
n
Inter tlf: 53 66 64 40
5780 KINSARVIK

5780 KINSARVIK
53 66 64 40
Internett www.airlift.no/
e-mail tlf:
trafikk@airlift.no
5780
KINSARVIK
tlf: 53
66 64 40
Internett
www.airlift.no/
e-mail
trafikk@airlift.no
Internett www.airlift.no/ e-mail trafikk@airlift.no

HELENE ØDVEN

TURSENTERET

VERDT Å FÅ
MED SEG

Bruk Tursenteret
og støtt Bergen og
Hordaland Turlag

GODE PRODUKTER VALGT OG TESTET AV FRILUFTSFOLK

-25 %

12. mai arrangeres det støttemarsjer over
hele landet. Målet med slike markeringer er å sette på dagsordenen at viktige
natur- og friluftslivsområder vil gå tapt hvis
omfanget av vindkraftutbygging i naturen
blir for stort. Følg med på hjemmesiden til
Turlaget for hvilke markeringer som holdes
i Hordaland.

JOHNNY BJØRGE

Vis dette i Tursenteret
å få 25 % rabatt på
valgfritt produkt.

STØTTEMARSJER OVER HELE NORGE

4. mai

STRANDRYDDEDAGEN

Nasjonal miljødugnad i
regi av Hold Norge Rent.
med på hjemmesiden
til Turlaget for hvilke
markeringer som holdes
i Hordaland.

EINAR SLEIRE

Har du startkort til
3/4/7-fjellsturen?

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

12. mai

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

BRUK VÅR KOMPETANSE - FÅ NATUROPPLEVELSER FOR LIVET!

26.Mai

3/4/7-FJELLSTUREN

3/4/7-fjellsturen! Startkort i salg nå

19. mai

HILD FJERMESTAD AASE

Offisiell åpning av hytten blir søndag 19. mai
med taler, mat og musikk. Alle er velkommen til
å bli med.
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29. juni og
10. august SOMMERÅPNING 29. JUNI OG FJELLFEST PÅ STAVALI 10. AUGUST

Tilbudet gjelder t.o.m 26.5. Gjelder ikke GPS-produkter.

Bergen og Hordaland Turlag sitt Tursenter finner du i
Tverrgaten i Marken. Her kan du melde deg inn i DNT/BHT og få informasjon om vårt varierte tilbud. Vi hjelper deg med å planlegge
turen din i sommer- og vinterfjellet. Tursenteret har et godt utvalg i bekledning, utstyr og inspirerende friluftslivsbøker.
Vi har Vestlandets største utvalg av kart.
Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4-6 i Marken. Åpningstider man.–fre. 10.00–16.00, tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–15.00.

Naturopplevelser for livet

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

NYE SIKRINGSHYTTEN I KALVEDALEN ÅPNES

30. juni

BREIDABLIK OFFISIELL ÅPNING

Søndag 30. juni er det offisiell åpning
av den nye hytten Breidablik i Kvam
herad i Hardanger. Alle er invitert til å
være med på åpningen!

På Stavali markerer vertskapet at de er kommet til fjells for sommeren,
og arrangerer sommeråpning lørdag 29. juni. Da blir det servert gratis rømmegrøt og spekemat til boende gjester. Vertskapet på Stavali
lager også til fjellfest lørdag 10. august. Gled deg til rømmegrøt, spekemat og musikalsk innslag av Vinternatt.

Lågaros

5

BERGEN OG HORDALAND TURLAG PLANLEGGINGSKART 2019
VADHEIM

UTGIVER: Bergen og Hordaland Turlag
ADRESSE: Tverrgaten 4-6
5017 Bergen
tlf. 55 33 58 10
10024 Haukeli
www.bergenoghordalandturlag.no

Rysjedalsvika
SULA
- betjent
Råkeneset Turistforeningshytte
Turistforeningshytte - selvbetjent
10045 Fedje
Turistforeningshytte - ubetjent
Rutledal
Turistforeningshytte - utleie

Sti og Varde kommer ut fire ganger i året og sendes ut
Haukeliseter til medlemmer av Bergen og Hordaland Turlag
Fjellstue
Voss Utferdslag og Ytre Sogn Turlag.

Privat turisthytte - betjent
Gulen
Sted med privat overnatting

REDAKTØR: André Marton Pedersen
ANNONSESALG: Cox

Haukeligrend

UTFORMING/PRODUKSJON: Kuva AS
TRYKK: Kronpress. Opplag 20.000

Breive
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DAGLIG LEDER: Helene Ødven
Vinje

tlf. 55 33 58 18, helene.odven@dnt.no

Andre veier
FEDJE

STYRELEDER: Tore J. Smidt, tlf. 415 35 500.

Matre

RADØY

tlf. 55 33 58 10, einar.saether@dnt.no

Kvingo

1 : 50 000
10037 Bergen

nicolas.rodriguez@dnt.no
HYTTE- OG RUTESJEF: Johnny Bjørge,
tlf. 930 87 194, johnny.bjorge@dnt.no
LOKALLAG:
ASKØY TURLAG May Lisbeth Hetlevik,
tlf. 986 37 311 askoy.turlag@dnt.no

Bergsda

Tysse

S O TR A

l e n Alexander

Flesland

Telavåg

Kvamskogen

Tørvikbygd

10029 Austevoll

KVAM TURLAG: Kjell Inge Tufte Tyssen,
tlf. 950 66 789, kjell.tyssen@dnt.no

OS

Kilen

Kart oppdatert pr. 29. jan 2018

Våge

Varaldsøy

Gjermundshamn

ROSENDAL
Fitjar

Uskedalen

10022 Bømlo
ST ORD
Rubbestadneset

SUND TURLAG: Reidar Vorland,
tlf. 480 28 702, sund.turlag@dnt.no

Lundarstølen

Dimmelsvik

Matre

2
6

ULVIK TURLAG: Hilde Underdal,

BØ MLO

tlf. 901 634 21, ulvik.turlag@dnt.no

4-5

Skånevik

VAKSDAL TURLAG: Arild Soltvedt,
tlf. 951 56 212, vaksdal.turlag@dnt.no
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Som stolt
hovedsponsor
for Bergen og
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ønsker vi alle en
god tur over fjell
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HARDANGERVIDDA

Vær rustet mot uvær og kulde, selv på
korte turer. Ta alltid med ryggsekk og
det utstyret fjellet krever.
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Sandvikvåg

STORD-FITJAR TURLAG: Gerda Malene Øen,
tlf. 909 94 156, gerdaoen@hotmail.com
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Sunndal
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SAMNAGER TURLAG: Torbjørn Storås,
tlf. 482 08 675, samnanger.turlag@gmail.com
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NORDHORDLAND TURLAG: Børge Brundtland,
tlf. 411 63 908, nordhordland.turlag@dnt.no
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Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø
Østerbø Fjellstove
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JONDAL

Halhjem

Hufthamar

KVINNHERAD TURLAG: Kjell Yri,
tlf. 488 93 150, kjell.yri@outlook.com
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10030 Folgefonna

Strandebarm

Søfteland

FUSA TURLAG: Simen Soltvedt,
tlf. 971 41 707, fusaturlag@gmail.com
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VÅR/SOMMER 2019

På de følgende sidene finner du en oversikt over en del av turene og kursene vi har på programmet
fremover. Fokuset er i hovedsak på turer og kurs som foregår i helgedagene, men sammen med våre 16
lokallag i Hordaland har vi et stort turtilbud på hverdager og i nærmiljøet også. Vi har turer og kurs for
alt fra nybegynnere til mer erfarne friluftsmennesker i alle aldre.
Les mer om alle turene og kursene på våre nettsider www.bergenoghordalandturlag.no.
Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon hvis du ikke finner frem i det omfattende tilbudet vårt.
Vi hjelper gjerne til med å finne en tur eller et kurs som passer for deg.
DAGSTUR HELG, VOKSNE
DATO

26. mai
3-/4-/7-FJELLSTUREN I BERGEN
TURKODE: 280
Bli med på vårens kjekkeste folkefest i Bergen! Bergensere elsker
Byfjellene som omkranser byen.
Hvert år siste søndag i mai går tusener av glade vandrere sammen over
3, 4 eller 7 fjell. Det er god stemning, det er vakker natur, og det er
mestring i hvert steg for liten og stor,
gammel og ung. Hvis du tror du ikke
greier 7 fjell på én dag, velger du en
av de kortere turene. Det er ikke om
å gjøre å komme først i mål, men å
gjennomføre med stil og kjenne seg
passe støl dagen derpå med 7-fjellsT-skjorten på.
Les mer om 7-fjellsturen her:
www.7-fjellsturen.no.

TITTEL

ARRANGØR/TURKODE

APRIL
7. april
7. april
7. april
28. april
30. april
MAI
1. mai
5. mai
5. mai
5. mai
5. mai
12. mai
12. mai
12. mai
12. mai
17. mai
26. mai
26. mai
JUNI
15. juni
16. juni
16. juni
16. junI

Raundalsryggen
Høyt over Nærøyfjorden: Fjellskitur til Bakkanosi
Familietur til Fitjavatnet
Over fleire fjell i Åsane
Helsedagar på Leirvik-Tur til Stuvavikjo
5-/7-fjellsturen på Bømlo
Klart det går: Søndagstur Eidsvåg–Munkebotn
Sykkeltur Knarvik–Lygra
Jubileumstur: Morkavatnet–Barlinden
17. mai-tur: Bergheim–Kolbeinsvarden
3-/4-/7-fjellsturen i Bergen
Stord Topp8

7
8
Vaksdal Turlag
Nordhordland Turlag
Stord-Fitjar Turlag
Bømlo Turlag
612
Nordhordland Turlag
Stord-Fitjar Turlag
Askøy Turlag
Bergen og Hordaland Turlag
Stord-Fitjar Turlag

Frå Fossmark til Helle
Klart det går: Søndagstur Vidden (alt. Fløyen)
Til Kiellandbu, ned i Botnen og ut i Fykse
Kajakktur Bømlo

Vaksdal Turlag
612
10
Kvinnherad Turlag

16. jun

Fest i dalen/Fest i fjellet; Englafjell Uskedalen

Kvinnherad Turlag

16. jun

Fest i dalen/Fest i fjellet; Manen Uskedalen

Kvinnherad Turlag

Skitur til Kiellandbu
Skitur til Ulvanosa
Søndagstur til Svana
Peder Lundarstølsmarsjen 2019
Kajakk, yoga, meditasjon og tapas i det fri

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

TURPROGRAM

HELGETURER MED OVERNATTING, VOKSNE

5
Kvinnherad Turlag
Askøy Turlag
Stord-Fitjar Turlag
6

DATO

TITTEL

ARRANGØR/TURKODE
Nordhordland Turlag

APRIL
27.–28. april

Vårskitur Dyrkolbotn–Skavlabu

27.–28. april

Bømlo på langs

Bømlo Turlag

27.–28. april

Askøy på langs: Helgetur med frivillig overnatting

Askøy Turlag

MAI
4.–6. mai

Skitur Folgefonna på langs

Kvinnherad Turlag

16.–19. mai

17. mai på Folgefonna / Folgefonna på langs

210

7.–8. juni

Dugnadshelg i Kalvedalen

Nordhordland Turlag

15.–16. juni

Topper og fin utsikt i Hardanger

237

15.–16. juni

Vidden by night med Askøy Turlag

Askøy Turlag

21.–23. juni

Seniorgruppen i Bergen: Florø og Kinnaspelet

641

1.–7. juli

Fjellveko 2019: Lange sommerdager
på Hardangervidda 25–

212

6.–7. juli

Rosendalsalpene

213

13.–14. juli

Fra fjord til fonn: Turistvegen over Folgefonna

214

19.–21. juli

Fjellflørt på Hardangervidda 45–60 år

215

25.–28. juli

Breheimen: Fuglesteg og Mørkrisdalen

216

JUNI

JULI

29. juli.–4. august Gullruta i Etnefjella

Stord-Fitjar Turlag

AUGUST
1.–4. august

Haustturen på Hardangervidda

Odda/Ullensvang Turlag

2.–4. august

Panorama Jotunheimen og Hurrungane

217

2.–4. august

På spor etter Bjørn West-Geriljabasen i Masfjordfjella

Nordhordland Turlag

2.–4. august

Strod-Fitjar Turlag

3.–4. august

Aurlandsdalen ned
Fra barske Finse til frodige Aurlandsdalen via
Bjønnastigen
Vegetartur til Kalvedalshytta

5. + 9.–11. august

Fersking på telttur

220

2.–4. august

218
219

8.–12. august

Brekke–Høgabu–Vaksdal

Vaksdal Turlag

8.–11. august

Høgdepunkt på Hardangervidda vest

221

9.–11. august

Besseggen

223

9.–11. august

Trekanten i Stølsheimen: Bjergane–Selhamar–Åsedalen 242

10.–11. august

Kjeåsen og Onen

224

15.–18. august

Nye eventyr i Stølsheimen 25–35 år

225

17.–18. august

Høyfjellstur i Rallarriket

226

22.–25. august

Essensen av Stølsheimen
Heilt på kanten i Masfjordfjella 2: Langs Haugsdalen og
Kringlebotn
Hardangervidda vest: Hadlaskard–Stavali–Lofthus

227

229

Aurlandsdalen: Finse–Geiteryggshytta–Aurlandsdalen

223

Balsam for kropp og sjel i Bergsdalen: yoga på
Alexander Grieghytten

231

24.–25. august
23.–25. august
31. august –
1. september
30. august –
1. september

228

16. juni
TIL KIELLANDBU,
NED I BOTNEN OG UT I FYKSE
TURKODE: 10
En svært opplevelsesrik tur. Fra
Løkjedalsnuten får vi en storslagen
utsikt mot Botnen og Fyksesundet.
På Løkjedalsnuten står Turlagets
sjarmerende hytte Kiellandbu.
Fotturen avsluttes i Botnen. Båtturen
ut Fyksesundet er en opplevelse i
seg selv.

7-fjellsturen, på vei opp mot Rundemanen.

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

16. –19. mai
17. MAI PÅ FOLGEFONNA /
FOLGEFONNA PÅ LANGS
TURKODE: 211
Dersom været blir bra, finnes
det knapt finere skitur enn på
langs over Folgefonna. Dette er
en av de vakreste vårskiturene
Vestlandet kan by på. Det finnes
neppe en finere plass å gå i
17. mai-tog heller.
Les mer om turen på: bergenoghordalandturlag.no/fellesturer/

1.–7. juli
FJELLVEKO 2019: LANGE
SOMMERDAGER PÅ
HARDANGERVIDDA
(25–35 ÅR)
TURKODE: 212
Velkommen til Fjellveko 2019.
Turen går frå Finse i nord til
Lågaros i aust til Hadlaskard
og Veigdalen i vest. Det blir
lange dagsetappar, god mat på
fine hytter, sosialt og morosamt
fellesskap, moderat fare for
gnagsår, høg risiko for kalde bad
og nye venner.

19.–21. juli
FJELLFLØRT PÅ
HARDANGERVIDDA
(45–60 ÅR)
TURKODE: 215
Sommer i fjellet med hyggelig
selskap og kanskje en liten flørt?
På denne turen vil du oppleve
vestsiden av Hardangervidda
med sin dramatiske natur kombinert med hyggelig selskap og
god mat på betjente hytter. Vi
kan love deg mektige inntrykk
fra du tar deg opp de bratte
fjellsidene fra Øvre Eidfjord til
Hjølmoberget og Viveli, og hele
veien ned igjen fra Stavali til
Kinsarvik. Turen byr på alt fra
gammelt kulturlandskap til flate
vidder, stupbratte fjell og utallige fjellvann, elver og mektige
fossefall.

KONSTANTIN PLOTKIN

SVERRE MYKLEBUST

DNT FJELLSPORT

7.–10. juni
KLATRE- OG FJELLSPORTSAMLING I USKEDALEN
TURKODE: 815
Uskedalen i Kvinnherad byr på alt
fra korte til lange fjellturer, og alt fra
lette til vanskelige klatreruter på
bombefast granitt. Vi bor i telt på
Rabben camping og bruker helgen
til å utforske veggene i Uskedalen;
dalen som skulle vært loddrett og
hvor kyrne klatrer grad 3!

19.–25. juli
BASECAMP JOTUNHEIMEN
TURKODE: 818
Denne langhelgen ønsker vi å få
med flest mulig nye og gamle fjellsportere på tur. Vi kan friste med
føring på bre og rangling over luftige
tinder. De som ønsker å klatre eller
gå på tur på egen hånd, er selvsagt
også hjertelig velkomne på denne
samlingen.

DNT UNG
DNT UNG
DATO

TITTEL

ARRANGØR/TURKODE

APRIL
25. april
27. april
26.–28. april
MAI

Paintball (13–30 år)
Prøv alle kajakktyper på 2 dager (13–15 år)
Topptur til Skålabu/Skålatårnet (19–30 år)

581
443
524

3.–5. mai

Skibasecamp i Rosendal, Randonne og Telemark

DNT ung Kvinnherad/
Fjellsportgruppe i Kvinnherad

4.–5. mai
8. mai
11. mai
16.–19. mai
16.–17. mai
18.–19. mai
24.–25. mai

Strandryddedagen, arr. med DNT ung Bergen og et med
DNT ung Fjell
Grunnleggende Turlederkurs for ungdom
Opptur for åttendeklassinger
Vidden by night (13–30 år)
Topptur i Hurrungane (19–30 år)
17. mai-feiring og tog på Hardangerjøkulen (16–26 år)
NPF grunnkurs havpadling 16–26 år
Grillin n Chillin: Hengekøyeovernatting

30. mai – 2. juni

Surfecamp med DNT ung (16–19 år)

31. mai
31. mai – 2. juni
31. mai – 2. juni
JUNI
9.—10. juni
11. juni
21.–23. juni
24.–30. juni
24.–30. juni
JULI
1.–5. juli
6.–7. juli
6.–12. juli
10.–15. juli
21. juli

Fridykking i Fosnstraumen på Radøy (13–15 år)
Villmarkshelg med sauesanking (13–15 år)
Vårskitur til Hallingskeid/Kaldavass (16–19 år)

528
527

Natt på Nuten i Rosendal
Nærtur kajakktur i Nordåsvannet (19–30 år)
Hytte til hytte i Stølsheimen (16–19 år)
Norge på tvers (19–30 år)
Basecamp Hav (13–15 år)

DNT ung Kvinnherad
581
530
531
532

Basecamp Folgefonna (16–20 år)
Hengekøyeovernatting
Sommerturlederkurs DNT ung (16–26 år)
Mektige Molladalen (19–30 år)
Melderskin i Rosendal
Opplev Hardangervidda vest med Trolltunga og
Hårteigen (16–26 år)

533
DNT ung Fjell
445
534
DNT ung Kvinnherad

Bakkanosi i Nærøyfjorden (19–30 år)
Basecamp på Alexander Grieghytten (13–15 år)
Hytte til hyttetur: Trekanten i Stølsheimen (13–16 år)
Panorama og topptur i Hurrungane (19–30 år)
Hyttetur til Kaldavass med xippline i Flåm (19–30 år)
Brevandring på Hardangerjøkulen (13–15 år)
Rallarvegen (16–26 år)
Rallarvegen (13–15 år)
Natt i naturen

536
537
538
539
540
541
542
543
DNT ung Fjell

4. mai

DNT FJELLSPORT
DATO

ARRANGØR/
TURKODE

TITTEL

MAI
3.–5. mai

Skibasecamp i Rosendal, Randonne og Telemark

4. mai

Langtur: Osa–Osaskavlen–Vossaskavlen–Myrdal

DNT ung
Kvinnherad/
Fjellsportgruppe i
Kvinnherad
812

10.–12. mai

Tinder og skileik 3

813

16.–19. mai

17 stk. 2000-metertopper på 17. mai

814

7–10. juni

Klatre- og fjellsportsamling i Uskedalen

815

21.–23. juni

Klatre- og padlesamling i Øygarden

816

5.–7. juli

Sommernatt på Fannaråken

817

19.–25. juli

Basecamp Jotunheimen

818

8.–11. august

Langhelg i Jotunheimen

820

9.–11. august

Toppturhelg på Reinunga: Baksafjell og Tarven

821

30. august – 1.

Tripp Trapp Triathlon

822

6.–8. september

Basecamp Uskedalen

823

JUNI

JULI

AUGUST

26.–28. juli
AUGUST
3.–4. august
5.–9. august
12.–14. august
15.–18. august
24.–25. august
24.–25. august
31. aug.–1. sept.
31. aug.–1. sept
31. aug.–1. sept

414
514
581
525
526
415
581
Samarbeid med
DNT ung Stavanger

535

1.–5. juli
BASECAMP FOLGEFONNA
(16–20 ÅR)
TURKODE: 533
Basecamp Folgefonna er den friluftsinteresserte ungdoms drøm.
Fem dager i vakker vestlandsnatur
på ski, med kajakk, rappellering og
sportsklatring. Vi har base på en idyllisk gård. Her møter du likesinnede
og aktive ungdommer til tidenes
sommerleir.

31. mai – 2. juni
VILLMARKSHELG MED SAUESANKING PÅ LYGRA (13–15 ÅR)
TURKODE: 528
I juni tar vi utfordringen og drar på
villsauhelg på Lygra. Det blir en skikkelig villmarkshelg hvor vi overnatter
i lavvo, «jakter» sauer om dagen,
koser med lammene og hygger oss
i lag.

16.–17. mai
17. MAI-FEIRING OG TOG PÅ
HARDANGERJØKULEN (16–26 ÅR)
TURKODE: 526
Har du drømt om å feire nasjonaldagen i idyllisk natur med godt selskap? Da er det på tide å finne frem
det norske flagget og bli med DNT
ung på en nasjonalromantisk tur til
vakre Hardangerjøkulen på selveste
grunnlovsdagen.

39

9.–11. august
TOPPTURHELG PÅ REINUNGA: BAKSAFJELL
OG TARVEN
TURKODE: 821
Reinungavatn ligger ved populære Rallarvegen
og er omkranset av topper på opp til 1700 moh.
Denne helgen bestiger vi to av dem, Baksafjell
(1636 moh.) og Tarven (1703 moh.). Terrenget er
vilt, variert og vakkert. Begge toppene byr på
praktfull utsikt på godværsdager.
www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

BARNAS TURLAG
DATO

TITTEL

ARR./TURK.

APRIL
28. april

Livet i fjæra Eidsvika

Barnas Turlag
Askøy

MAI
3.–5. mai

Overnattingstur på Hitsøy

4.–5. mai

Skjærgårdsleir til Erleholmen (5–12 år)

4. mai

Kanotur på Ådlandsvatnet

4. mai
5. mai
8. mai
8. mai
11. mai
12. mai
19. mai
25.–26. mai
26.mai
25.–26. mai
26. mai

Nasjonal Strandryddedag
Familietur: Søndagtur til Ankerhytten (8–12 år)
Kveldsmattur til Herdla og Valen
Kveldsmattur rundt Fagerhaugen på Unneland
Familieaktivitet: Coasteering på Syltøy (10–12 år)
Klart det går: Søndagstur Eidsvåg–Munkebotn
Familietur: Søndagstur til Redningshytten
Skjærgårdsleir til Erleholmen(5–12 år)
3-, 4- og 7-fjellsturen
Telttur Kollevågen
Sykkeltur på Herdla

Barnas Turlag
Fjell
720
Stord-Fitjar
Turlag
756
722
712
712
754
612
723
720
280
725
Barnas Turlag
Askøy

JUNI
2. juni

Familietur: Søndagstur til Lyderhorn

727

2. juni

Familietur: Klatreparken Høyt og Lavt

726

12. juni

Kveldsmattur til Hellen Festning

712

4, mai
NASJONAL STRANDRYDDEDAG
TURKODE: 756
Bli med BOF (Bergen og Omland
Friluftsråd) og Barnas Turlag til
Kollevågen på Askøy for å rydde
søppel. Ta med redningsvest til liten
og stor og noe godt å grille. Turbo
kommer, gjør du?

25.–26. mai
SKJÆRGÅRDSLEIR TIL
ERLEHOLMEN (5—12 ÅR)
TURKODE: 756
Denne helgen utforsker vi livet i
fjæra, fisker fra bryggen og er ute
i båt eller prøver oss på padling i
tomanns-kajakk. Vi setter flere garn
fra båt lørdag ettermiddag, og neste
morgen er som regel fiskelykken
stor. Sammen sløyer vi fisk og tilbereder en deilig lunsj.

ODD MAGNE ØGREID

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

BARNAS TURLAG

KURS
12. juni

Kveldsmattur til Stallane

712

14. juni

Vidden by night (8–12 år)

728

15. juni

Padledag på Åreid for små og store

Bømlo Turlag

15.–16. juni

Telttur i Tarzanskogen

16. juni

Badetur i Træ, Follese

16. juni

Klart det går: Søndagstur Vidden (alt. Fløyen)

22.–23. juni

Familietur: Overnattingstur til Torfinnsheim

24.–28. juni

Fjelleir nr. 1 i Bergsdalen (8–12 år)

729
Barnas Turlag
Askøy
612
Samnanger
Turlag
730

24.–28. juni

Turbouken 1 (6–8 år)

731

28. –30. juni

Gullruten med kart og kompass (10–12 år)

732

29.jun

Utematkurs med Ruska Villmat,for medlemmer

733

JULI
1.–5. juli

Fjelleir nr. 2 i Bergsdalen (8–12 år)

734

1.–5. juli

Turbouken 2 (6–8 år)

735

AUGUST

KURS
DATO

TITTEL

ARR./TURK.

AMBASSADØRKURS
4. april

Ambassadørkurs

434

TURLEDERKURS
4.–5. mai

Grunnleggende Turlederkurs for ungdom (16–26
år)

414

27. + 29.–30. juni
+ 26.8. + 30.8.–
1.9. + 27.–29.9.

Sommerturlederkurs

438

6.–12. juli

Sommerturlederkurs DNT ung (16–26 år)

BREKURS
12.–16.juni

Breinstruktørkurs – NF metodekurs

416

27.–30. juni
29. juli –
4. august
12.–18. juli

Videregående brekurs på Nigardsbreen

419

Brekurs for ungdom og voksne – Demmevass

423

Alpinkurs

422

4. mai

Kart- og kompasskurs

463

5. mai

Kart- og kompasskurs

464

30.–2. juni

Surfecamp med DNT ung (16–19 år)

411

ANDRE KURS

445

KLATREKURS
3.–5.mai

Videregående klatrekurs: Lær naturlig sikret klatring

412

20. + 22.–23. juni Fjellkurs på Vending

437

22.–23. juni

Vardekurs

160

13.aug

Kveldsmattur

Barnas Turlag
Stord-Fitjar

10.–12. mai

Instruktørkurs sportsklatring

467

KAJAKKPADLING

24.–26.mai

Metodeseminar klatring (NF-godkjent)

468

27.–28. april

Prøve alle kajakktyper på 2 dager 13–15 år

443

14.aug

Kveldsmattur til Fureviken i Hordnesskogen

712

24.–26.mai

Kameratredningskurs

413

18–19. mai

NPF grunnkurs havpadling 16–26 år

415

Telttur til Tysevatnet

Barnas Turlag
Stord-Fitjar

15.–16.juni

Innføringskurs i utendørs klatring

417

23. mai

Padlekurs kjakk 7–9 år

455

21.–23.juni

Videregående klatrekurs: Lær naturlig sikret klatring

418

6. juni

Padlekurs kajakk 7–9 år

456

27.–30. juni

Veilederkurs klatring / Instruktørkurs

472

8.–9. juni

Elvepadlingskurs på Voss 16–30 år

420

1.–7.juli

Ukesklatrekurs Eikedalen/Uskedalen

421

13. juni

Padlekurs kajakk 10–12 år

457

12.–18.juli

Alpinkurs Jotunheimen

422

15.–16. juni

NPF grunnkurs havpadling

458

10.–11.august

Innføringskurs i utendørs klatring

424

20. juni

Padlekurs kajakk 10–12 år

459

23.–25.august

Videregående klatrekurs

425

29.–30. juni

NPF grunnkurs havpadling

460

14.–15.september

Innføringskurs i utendørs klatring

426

20.–21. juli

NPF grunnkurs havpadling

461

17.–18. august
17.–18. august

Telttur til Herdla Fort (10 års jubileumstur)

736

23.–25. august

Familietur: Barn til Balders rike, Breidablik
(10—14 år)

737

23.–25. august

Finse ekspedisjon

738

27.aug

Padling med kajakklek

716

HUSK VÅRE BÆRE- OG TRILLETURER SOM GÅR
FAST HVER ONSDAG OG ANNENHVER TIRSDAG
I BERGEN. SJEKK DITT LOKALLAG FOR TRILLETURER NÆR DEG.

23.–25. august
FAMILIETUR: BARN TIL BALDERS
RIKE, BREIDABLIK (10–14 ÅR)
TURKODE: 737
Bli med på helgetur i flotte
Bergsdalen. En tur for turvante barn
til både Vending og Breidablik. Verdt
å få med seg!

10.–12. mai
INSTRUKTØRKURS SPORTSKLATRING
TURKODE: 467
NF-godkjent instruktørkurs i sportsklatring for
deg som har god erfaring med sportklatring
på utendørs klatreklipper. Som klatreinstruktør i sportsklatring har du muligheten til å
instruere på opplæringskurs i sportsklatring,
samt jobbe som instruktør på klatreaktiviteter
og klatredager ute.

24.–26. mai
METODESEMINAR KLATRING (NF-GODKJENT)
TURKODE: 468
Metodeseminar klatring er et seminar for dem som er
eller har vært godkjent som klatreinstruktør lavland/høyfjell. Seminaret er nødvendig for klatreinstruktører som
ønsker å videreutdanne seg til klatreinstruktør nivå 2. Det
kvalifiserer også til regodkjenning som klatreinstruktør
nivå 1.

1.–7. juli
KLATREKURS
EIKEDALEN/USKEDALEN
TURKODE: 421
Sett av en uke av sommerferien og bli
med våre klatreinstruktører på kurs i fjellklatring. Vi bruker Eikedalen og Uskedalen
i Kvinnherad som kursområde, og garanterer spennende opplevelser i flotte
Vestlandsfjell. Lær håndverket som skal til
for å kunne nyte bratte gleder.

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

Byfjellstrimmen

Våre 16 lokallag

TURER I NÆRMILJØET
Byfjellstrimmen er en turgruppe som arrangerer turer i nærområdene
rundt Bergen for folk i alle aldre. Turene er gratis, og det kreves ingen
påmelding. Det er turer på tirsdager og onsdager, i tillegg til en del
fredags- og søndagsturer. Det er også mandagsturer på dagtid kl.11 to
ganger i måneden. Her kan du få nye turvenner og flotte naturopplevelser.
Mer info om Byfjellstrimmen og turene finner du på
www.bergenoghordalandturlag.no/byfjellstrimmen

Seniorgruppen

EINAR SLEIRE

Dette er et turtilbud som består av ekstra lette turer med fast oppmøtetid
og -sted Det legges stor vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap.
Gjennom Aktiv til 100 ønsker vi å bidra til at flere får muligheten til å komme
seg i fysisk aktivitet og få gode naturopplevelser. Alle aldersgrupper er
velkomne til ekstra rolige turer.
Hver mandag klokken 11.00: Kanadaskogen. Oppmøte: Turparkeringen ved
barnehagen innerst i Spelhaugen.
Hver tirsdag klokken 10.45: Fløyen. Oppmøte: Fløibanens nederste stasjon i
god tid før banen går klokken 11.
Hver onsdag klokken 11.00: Arna – langs Storelva. Oppmøte ved
Sportsfiskerlaget (Langerekkja 21).
Hver torsdag klokken 11.00: Alvøen. Oppmøte: Alvøen idrettspark.
Hver torsdag klokken 12.00: Askøy. Oppmøte: ved Myrane-banens
klubbhus i Kleppestø.

Seniorgruppen i Bergen og Hordaland Turlag tilbyr frisk luft,
naturopplevelser og gratis turer til godt voksne
Uansett form og erfaring vil du finne turer som passer for deg. Vi legger
stor vekt på sosialt samvær og at du skal følge deg trygg. Hver uke året
rundt, uansett vær, arrangeres turer med varierende vanskelighetsgrad.
Mandagsturene er for de sprekeste. På onsdagene er det én tur som
er middels til tung og én som er lett til middels. Vi inviterer også til våre
populære overnattingsturer litt lenger av sted.
Informasjon finner du på www.bergenoghordalandturlag.no
Du kan også få informasjon ved å besøke Tursenteret i Markens
Tverrgate. Seniorgruppen har egen kontortid tirsdag
kl. 10–12, tlf. 55 33 58 24.

Til Topps!
Til Topps er en internasjonal turgruppe i Bergen, et samarbeid mellom
Turlaget og Bergen Røde Kors.
Gjennom året går vi tur i fjellene rundt Bergen. Alle er velkommen, og det
er gratis å være med. Dette er en fin anledning til å få frisk luft, bli kjent
med Byfjellene og få trening i å snakke norsk.
EINAR SLEIRE

For mer info: www.bergenoghordalandturlag.no/lokallag

BLI FAMILIEMEDLEM
ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Aktiv til 100

Vi har følgende lokallag: Askøy Turlag, Austevoll Turlag, Bømlo Turlag,
Fjell Turlag, Fusa Turlag, Kvam Turlag, Kvinnherad Turlag, Nordhordland
Turlag, Odda/Ullensvang Turlag, Os Turlag, Osterøy Turlag, Samnanger
Turlag, Stord-Fitjar Turlag, Sund Turlag, Ulvik Turlag og Vaksdal Turlag.

For deg som ønsker et uforpliktende og sosialt turtilbud i bynære områder.

I BERGEN OG HORDALAND TURLAG

KUN KR

1270,Gjelder to voksne
og alle barn inntil 26 år
på samme adresse.
Barn opp til 12 år
overnatter gratis på
BHTs hytter.

43

VIL DU BLI MEDLEM? bergenoghordalandturlag.no/medlem
Naturopplevelser for livet

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Bergen og Hordaland Turlag ønsker å gi så mange som mulig
naturopplevelser for livet.
Vi tilrettelegger aktiviteter for personer med ulike funksjonsnedsettelser.
Vi arrangerer blant annet søndagsturer, friluftskvelder, kajakkpadling,
hundekjøring og hytteturer. DNT Tilrettelagt er en nasjonal satsning, og
flere medlemsforeninger i landet arrangerer tilrettelagte aktiviteter.
Følg prosjektet på nettsiden vår, under turer og kurs og trykk deretter på
«DNT Tilrettelagt». Ta kontakt med prosjektleder Sigrid Kvåle Myksvoll
om du har spørsmål til tilbudet: sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no

42

Bergen og Hordaland Turlag har 16 lokallag i Hordaland. Lokallagene våre har et bredt og variert tur- og aktivitetstilbud til folk i
alle aldre og med ulike friluftslivsinteresser. I Sti og Varde blir bare
et begrenset utvalg av lokallagenes turer presentert. For å finne ut
mer om ditt lokale turtilbud, må du gjerne gå inn på nettsiden til
ditt lokallag og følge med på deres Facebook-sider.

EINAR SLEIRE

INGER SJÖBERG

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

DNT Tilrettelagt

www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter

FJELLKARUSE L L 2019
Platou Fjellkarusell arrangeres ulike steder i Bergens fjellområder. Byen mellom de 7 fjell er den perfekte treningsarena og har
oppfostret noen av verdens beste fjelløpere. Men det beste: belastningen blir ikke så ensidig og du utvikler koordinasjon,
balanse og muskulatur. Tar du turen i fjellet belønnes du også med frisk luft, flotte utsikter og gode tanker som varer...
Platou Fjellkarusell passer både for de sprekeste og mindre spreke. Økende lengde for hvert løp fra ca 5 km til 10 km. Det legges
opp til å følge stier og skogsveier, men enkelte partier kan være teknisk krevende. Hvert løp går over et fjell, med start og mål
samme sted. Løypene blir merket. Du kan være med i ett eller flere løp.

30. april HØGSTEFJELLET
14. mai LØVSTAKKEN

479 m.o.h.

11. juni ULSKEBJØRNEN
13. august LIVARDEN

465 m.o.h.

445 m.o.h.

683 m.o.h.

17. september ULRIKEN BY NIGHT

643 m.o.h.

sjekk
melding
å
p
g
o
t
ekar
m/
For løyp
sport.co
u
o
t
la
.p
www
sell2019
fjellkaru

Fra fjorårets løp nr. 4 - Dyrdalsrunden. Her passeres Austefjellet 808 m.o.h.
Platou Sport AS

•

Småstrandgaten 8

•

Telefon 55 55 30 85

•

Fjøsangerveien 207

•

Telefon 55 55 30 83

•

www.platousport.com

