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Harstad Turlag – Årsberetning for 2018

1. Innledning
Året 2018 har være et uvanlig år i Harstad Turlags historie. Aldri før har det vært så stor
byggeaktivitet med nybygg på Haakonsbu og totalrenovering av Maistua. Aldri før har vi
planlagt med over 100 fellesturer og arrangementer, og aldri før har vi hatt over 1800
medlemmer. I tillegg har det vært betydelig innsats på å vedlikeholde og drifte øvrige hytter
og løypenett. Våre medlemmer og tillitsvalgte har lagt ned en svært solid dugnadsinnsats for å
få alt dette til.
Samtidig må vi erkjenne at den høye aktiviteten har gitt slitasje på våre tillitsvalgte. Vi må
fremover jobbe aktivt for å ivareta de som utgjør den frivillige drivkraften hos oss. Det er
viktig å gi honnør til alle de som har bidratt og ofret en stor del av sin fritid i turlagets virke.
Det er med stor grad av ydmykhet og respekt for all innsatsen folk har lagt ned at styret i
Harstad Turlag legger frem årsmelding for 2018.

2. Ansatte, tillitsvalgte og utvalg
Ansatte
Daglig leder
Prosjektleder Haakonsbu
Aktivitetsleder

Jørn Arild Thorvaldsen, 30 % stilling fra 1/1-18
Jørn Arild Thorvaldsen, 50 % stilling fra 1/8-18
Kristian Jakobsen, 100 timer
Katrine Fedreheim, 130 timer

Tillitsvalgte
Harstad Turlag har i 2018 hatt følgende tillitsvalgte og oppnevnte utvalg/grupper:
Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Nils Erik Bakke
Gunn Elin Fedreheim
Kristian Jakobsen
Vebjørn Kleiving
Steinar Bakken
Linda Nilsen
Hanne Marit Kvitting

2018 – 2020
2018 – 2020
2018 – 2020
2017 – 2019
2107 – 2019
2018 – 2020
2018 – 2019

Revisorer
Revisor
Vara

Tove Beate Wigen
Ingeborg Eliassen

2018-2020
2018-2019

Valgkomité
Medlem
Medlem
Medlem

Mariette Verhage
Tore Forthun
Morten Sund
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2017 – 2020
2018 – 2021
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Utvalg
Turutvalget
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Line Melbøe
Eirik Durselen
Ranveig Lind
Raymond Knutsen
Are Frønum
Grete Stave

2018 – 2020
2018 – 2020
2018 – 2020
2018 – 2020
2017 – 2019
2017 – 2019

Løypeutvalget
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Jens Kristian Hind
Mariette Verhage
Siri Thom
Karl Wiktor Hind

2017 – 2019
2017 – 2019
2018 – 2020
2018 – 2020

Fjellsportgruppa
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Tore Forthun
Bjørn Forthun
Anders Røkenes
Fred Olsen
Espen Minde Høst

Barnas Turlag Lødingen
Leder
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Tom Slettbakk
Jon Magnus Vollheim
Kim Lund
Robin Edvinsen
Sissel W. Karlsen
Vibeke Tveit

Barnas Turlag Harstad
Leder
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Gunn Elin Fedreheim
Siri Hofsø Hjellnes
Therese Tangen
Linda Motrøen Paulsen
Rannveig Kildal Ramtvedt
Dagrun Weines
Marthe Fossen Paulsen
Beathe Kastnes Morsund

DNT ung Harstad
Leder
Nestleder
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Kjersti Gürgens Gjærum
Ronja Samuelsen
Eirill Ornum
Astrid Vaskinn
Erlend Bergsvoll Sørlie
Asgeir Hovland
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Natur- og miljøvernutvalget
Leder
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Tor O. Jacobsen
Øystein Normann
Leif Skoglund
Jens Kr. Hind
Bente Fotland
Andreas Bergland

Kommunikasjonsgruppa
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Linda Nilsen
Therese Tangen
Gunn Elin Fedreheim
Runa Hovland

Hytteutvalg
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Kristian Jakobsen
Vebjørn Kleiving
Marit Pettersen

Seniorgruppa
Leder
Medlem

Bente Fotland
Hans Aronsen

Tillitsvalgte på valg i 2019
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Turutvalget, medlem
Turutvalget, medlem
Løypeutvalg, leder
Løypeutvalg, medlem
Valgkomité

Vebjørn Kleiving
Steinar Bakken
Hanne Marit Kvitting
Grete Stave
Are Frønum
Jens Kristian Hind
Mariette Verhage
Mariette Verhage

Tillitsvalgte som fratrer verv
Natur- og miljøvernutvalget
Turutvalget
Turutvalget
Hyttetilsyn Toralfsbu
Hyttetilsyn Toralfsbu

Tor O. Jacobsen
Line Melbøe
Ranveig Lind
Solveig Rinaldo
Sissel Lorentzen
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3. Hyttetilsyn
Turlagshuset

Jørn Arild Thorvaldsen
Vebjørn Kleiving
Steinar Bakken

Fossestua

Ole Gunnar Håland
Ståle Knutsen

Toralfsbu

Gunnar Gjerde
Bjarte Juliussen
Ivar Bergan
Solveig Rinaldo
Sissel Lorentzen
Ruth L. Langedal

Bjørnhaugen

Hennie Riise
Roger Riise

Haakonsbu

Kristian Jakobsen
Siv Eilertsen
Nils Erik Bakke

Maistua

Hans Anton Uhre
Tore Edvinsen
Geir Pedersen
Linda Nilsen

Skoddeberghytta

Stig Valter Tovås
Raymond Riise
Torill Pettersen
Elisabeth Balteskard

Blåvatnhytta

Geir Olsen
Kjell Gustavsen
Tore Kvendseth
Ketil Stavdal

Grønnkollhytta

Vebjørn Kleiving
Øystein Stellander
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4. Virksomheten
Turdeltagelse
Harstad Turlag har i 2018 gjennomført flere fellesturer enn noen gang tidligere. Det er lagt
ned en fantastisk innsats i planlegging, forberedelser og gjennomføring av disse turene. Vi
opplever at publikum setter stor pris på våre arrangementer. Det er ikke rapportert om uhell,
og turene har vært gjennomført med vekt på trygg og sikker ferdsel i nærområdet og på fjellet.
Harstad Turlag har et variert turprogram med vekt på å ha et tilbud for alle grupper. En
oversikt over antall turer, deltakere og dugnadstimer knyttet til hver gruppe vises i tabellen
under. Grunnet værmessige forhold og i noen tilfeller lav påmelding ble noen turer i 2018
avlyst.
Gruppe

Ant. turer/
arr.
Barnas turlag Harstad
15
DNT ung
24
DNT fjellsport
4
Seniorgruppa
9
Tirsdagsturer
20
Fellesturer
26
Maistua (åpent arrangement) 3
Skredparken
1
Totalt:
100

Deltakere

Dugnad(t)

795
150
36
152
408
542
780
80
2860

197
173
102
67
125
391
140
125
1320

Harstad Turlag retter en stor takk til alle turledere som gjør en utrolig viktig jobb for turglede
og friluftsliv.
Fjellsportsgruppa
Fjellsportsgruppa har i 2018 jobbet aktivt med å forebygge og informere om skredfare. Det er
gjennomført to kurs i 2018 med totalt sju deltagere. Gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen,
Sparebank 68° Nord ble det mulig å anskaffe utstyr til å etablere en skredpark i Sollia. Det er
arrangert fellesturer med totalt 23 deltakere. En av turene var en overnattingstur til Toralvsbu
med ni deltakere. Gruppen gikk da til både Snøtinden og Fiskefjordtindane. Fjellsportgruppa
fortsetter med flere turer og skredkurs i 2019.
DNT ung Harstad
2018 var det første hele driftsåret for ungdomsgruppa i Harstad. Det har vært et år med masse
aktiviteter og et variert program. Hele 24 aktiviteter og turer er gjennomført, med til sammen
150 deltakere. I januar inviterte vi til vår første tur, og sju fornøyde og glade deltakere ble
med på skitur over Sollifjellet i kaldt og nydelig vintervær.
I mai og juni ble de spennende «Streetart møter friluftsliv» - kveldene arrangert i samarbeid
med Ungdommens hus, med 21 deltakere på 7 kvelder. Det ble mye liv, latter og fantastisk
kreativitet. Målet var å dekorere gangen i DNT Ungs egen hytte, Grønnkollen. Resultatet ble
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et imponerende kunstverk. Suksessen gjentas i 2019, men da skal Turlagshuset dekoreres med
artige kunstverk.
Miljøturen langs sjøen på Trondenes i mai blei en suksess med 8 deltakere og en halv full
CONTAINER med søppel. Hinnstein har vært en gjenganger, en lettgått tur i fint terreng, med
blant annet bærplukking på høsten.
Vi har arrangert grunnleggende turlederkurs, og har dermed fått 4 nye, dyktige turledere som
er klare for å ta fatt på turene i 2019. Klatrekveldene i de mørkeste vintermånedene ble en hit i
samarbeid med Harstad Klatreklubb. Her var det 40 deltakere på fire kvelder. I tillegg har det
vært gjennomført idémyldringmøte, kart og kompasskvelder, samt midnattssoltur til Rolla,
bruktmarked og høsttur til nye Maistua. Det har vært mange flotte, varierte aktiviteter og godt
oppmøte.
Leder i DNT ung Harstad, Kjersti Gürgens Gjærum mottok hederspris på landsmøte for DNT
Ung i 2018 for sin innsats og pågangsmot. Som nyetablert turgruppe i Harstad Turlag skal vi
være stolt over hva ungdomsgruppa får til og vi ser frem til å videreføre denne trenden i 2019.
Barnas Turlag
I 2018 hadde Barnas Turlag nær 800 deltakere på de 15 gjennomførte turene og aktivitetene.
Jubileumsåret ble innledet med utebursdag og natursti i Folkeparken, og servering av kake og
kaffe innomhus i Turlagshuset. Dette var i en veldig hard kuldeperiode, så vi var godt
fornøyde med de 80 som feiret sammen med oss. I mars inviterte vi på utelek på
Skoddeberghytta, hvor vi blant annet laget softis med snøen. Isen var stor suksess!
Kveldsmatturene har hatt fra 18 til 110 deltakere, og på kveldsmatturen til Stangnesfjæra ble
det også plukket søppel.
Kom deg ut-dagen i september ble markert i Straumsbotn med natt-i-naturen og overnatting i
telt for de som ønsket. Totalt 40 deltok her. Halloween arrangementet er like stort som
tidligere, og trakk rundt 200 deltakere. Ellers har Barnas Turlag arrangert barnepadling i
samarbeid med Harstad padleklubb, turer til Forravatn, Grunnvannet, isfisketur på
Møkkelandsvannet, juleavslutning på Bjørnhaugen og fakkeltog til Gangsåstoppen.
Vi har blitt sponset av Kiwi Medkila og Kiwi Gangsås, i tillegg til tett samarbeid med DNT
sentralt. Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og til all velvilje som Barnas
Turlag møter.
Interne møter og arrangementer
• Årsmøte ble avholdt 12. mars 2018 med 52 deltakere.
• Ekstraordinært årsmøte 14. mai 2018 om Haakonsbu og påfølgende medlemsmøte.
• Medlemsmøte 11. juni 2018 med blant annet presentasjon av Eventyrlig Oppussings
prosjekt på Maistua.
• I 2018 er det avviklet 10 styremøter med 101 saksnummer.
• Utvalgene og gruppene har avviklet mange interne møter i forbindelse med sine ulike
oppgaver.
• Fest for frivillige avviklet 26. februar 2018 med ca. 30 deltakere
• Folkemøte om Sørlia skytefelt ble avholdt på rådhuset 14. februar i regi av Harstad
Turlag sitt Natur- og Miljøvernutvalg
• Sankthansfeiring med rømmegrøt på Bjørnhaugen med 25 deltagere
• Folkefest ved åpning av Maistua den 24. september 2018 med ca. 200 deltagere
• Kafe på Maistua ble arrangert den 7. oktober og 2. desember. Dette var utrolig populært
og det var ca. 500 som tok turen opp til Maistua.
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•
•

Nyttårsaften ble Maistua bemannet og holdt åpen for alle som ville komme innom på
varm saft eller en kopp kaffe.
28. oktober var det markering av at den nye hytta på Haakonsbu kunne åpnes for
publikum. Hyttevertene Kristian og Siv serverte pannekaker og kaffe til ca. 75 deltagere
som tok turen inn i Jonsheimen.

Eksterne møter og kurs
• Det ble gjennomført møte for daglige ledere i DNT på Finse 11.-13. april 2018 hvor Jørn
Arild deltok.
• Nils Erik, Hanne Marit, Kristian og Jørn Arild var delegater på DNTs landsmøte 7.-10.
juni i Oslo. Gunn Elin er representant til landsstyret for perioden 2017-2020 og deltok
også på landsmøte.
• Det ble avholdt Regionmøte for de nordnorske medlemsforeningene 21.-23. september på
Lønsdal på Saltfjellet hvor Nils Erik deltok.
• Nils Erik deltok på årets styreledermøte i DNT 26.-28. oktober som ble avholdt i Arendal.
Gunn Elin deltok som representant i landsstyret.
• 5.-8. april deltok tre representanter fra DNT Ung Harstad på landsmøte for DNT Ung.
Dette var Kjersti Gürgens Gjærum, Ronja Samuelsen og Eirill Ornum.
• Ambassadørkurs 2. mai på Turlagshuset med ni deltakere. Instruktør: Nils Erik Bakke
• Harstad Turlag i samarbeid med Troms Turlag gjennomførte et kombinert grunnleggende
og sommerturlederkurs 7.-11.september på Rostahyttene for DNT-ung i Nord-Norge.
Dette kurset ble finansiert med midler fra Gjensidigestiftelsen. Kursinstruktører fra
Harstad Turlag (Nils Erik Bakke) og fra Troms Turlag (Margrethe Aanonsen og Richard
Fjellaksel). Deltakerne kom fra Hammerfest, Tromsø og Bodø. Neste gang bør vi unngå å
legge kurs for ungdommer rett etter skolestart.
• Grunnleggende turlederkurs 20.-21. oktober på Turlagshuset og i Folkeparken med 15
deltakere fra Harstad Turlag. Instruktører var Frøydis Frantsen, Erik Durselen og Nils
Erik Bakke
• Grunnleggende turlederkurs for DNT-ung i Harstad Turlag 27.-28. november og 2.
desember på Turlagshuset med fem deltakere. Kursinstruktør: Frøydis Frantsen og Nils
Erik Bakke.
• Kurs i risikovurdering og førstehjelp på Turlagshuset for turledere 4. desember med 15
deltakere. Instruktør var Lars Oven Pettersen som er redningsmann på Sea King
redningshelikopter og erfaren turmann fra lengre turer og ekspedisjoner. Kurset handlet
om hva turledere bør gjøre i forkant av turer for å forebygge at uhell skjer og hva
turledere bør gjøre av varsling, førstehjelp og sikring av skadestedet. Kurset var gratis for
aktive turledere i Harstad Turlag, mens andre medlemmer av turlaget måtte betale kr 100
for å være med.

Annet
• I januar 2018 ble det søkt om at Maistua skulle pusses opp av TV3-programmet
Eventyrlig oppussing. Produksjonsselskapet TMM var sammen med to av programlederne
på befaring i april 2018. Og i juni kunne styret i turlaget offentliggjøre at Maistua skulle
bli oppusset. Først innspillingsdag var 14. august, og fram til 24. september ble Maistua
totalrehabilitert. TV-programmet ble vist 22. november i 2018. Prosjektet har fått enorm
oppmerksomhet, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil takke våre
samarbeidspartnere for bidragene til prosjektet: PEAB Bjørn Bygg, Byggesystemer, HeliTeam, HRS og Rå videregående skole, samt mange flere, og ikke minst de frivillige.
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•

Katrine Fedreheim ble tilsatt for å være Aktivitetsleder for å understøtte gjennomføring av
aktiviteter i ungdomsgruppen. Harstad Turlag fikk i 2018 tilskudd til dette fra
Gjensidigestiftelsen tilsvarende 130 timer.

5. Medlemmer
Medlemsutvikling
Turlaget hadde netto økning i medlemstallet i 2018 med 205 medlemmer som utgjør 12,8 %
økning. Dette viser en utrolig flott medlemstilgang. Sammenlignet med andre turlag i DNT er
dette på topp på landsbasis og vi mottok i 2018 utmerkelse fra DNT sentralt for størst
medlemsvekst blant mellomstore medlemsforeninger.
Medlemsutvikling fra 2014 til 2018
2018
1809

2017
1 604

2016
1 516

2015
1 412

2014
1 342

Endring av medlemsmassen fra 2017 til 2018
År

Familie
Ungdom
Hovedmedlem
19-26
hovedmedlem

Honnør

Livsvarig
medlem

Barn

Skole /
ungdom

Husstand

Familie
husstand

2017

66

718

43

168

9

92

67

230

211

2018

101

737

49

188

10

87

71

238

328

Kontingent
Harstad Turlags inntekter i 2018 fra kontingenten utgjør kr 436 673. Til tross for en økning av
medlemsmassen er dette en nedgang fra året før på ca. kr 25 000. Dette skyldes at Harstad
Turlag i 2018 ikke fikk godkjent sin avtale med Visit Harstad som et tilstrekkelig tilbud som
grunnlag for kompensasjon gjennom kontingentberegningsmodellen. Fra 1/1-2019 er det
inngått avtale med Parabolflua.
Tabellen viser endring i medlemskontingent siden 2015.
Kontingentsatsene
Hovedmedlem
Ungdom (19-26 år. Født 1991 - 1998)
Honnør (født 1950 eller tidligere)
Husstand (til hoved-, student- el. honnørmedlem)
Barn (0-12 år. Født 2005 - 2017)
Skoleungdom (13-18 år. Født 1999 - 2004)
Familiemedlemskap

2019
kr 580
kr 300
kr 475
kr 380
kr 125
kr 180
kr 1100

2018
kr 550
kr 280
kr 430
kr 270
kr 100
kr 170
kr 1 000

2017
kr 530
kr 270
kr 410
kr 260
kr 100
kr 165

2016
kr 500
kr 280
kr 400
kr 250
kr 100
kr 180

2015
kr 480
kr 270
kr 380
kr 240
kr 100
kr 170

Styret i Harstad Turlag har i 2018-2019 justert medlemskontingenten i takt med sentrale
anbefalinger. Nye priser fastsettes årlig i august for kommende år. Våre priser ligger noe
lavere enn det som er anbefalt nivå fra DNT sentralt, noe høyere enn Vesterålen Turlag og
Lofoten Turlag, men klart lavere enn Troms Turlag og Narvik og Omegn Turistforening.
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Kontingentpriser fastsettes neste gang med virkning fra 1/1-2020. Styret anbefaler at vi følger
den sentrale prisutvikling som for 2020 er satt til en økning på 2,2 %.

6. Hyttedriften
Hyttebooking
Harstad Turlag har i 2018, som en del av DNT, innført booking på våre hytter. De fleste
hytter var ved utgangen av 2018 merket og registrert i systemet som gjør det mulig for
publikum å reservere sengeplasser på våre hytter. Det er delte meninger om behovet for
booking på våre hytter, men undersøkelser viser at det er mange som ønsker dette. Spesielt
hos barnefamilier og på turer hvor det går flere i lag. Mange brukere av turisthyttene har lenge
ønsket et slikt tilbud og allerede nå ser vi at publikum har tatt i bruk systemet på våre hytter.
Introduksjon av booking og tilhørende betalingsløsning bidrar også til å sikre inntekter for
bruk av hyttene.
Funksjonaliteten i systemet er ikke slik vi er vant med fra sammenlignbare tilbud i samfunnet.
Dette jobber DNT for å løse. Vi opplever likevel at tilbudet er etterspurt og tatt godt imot.
Normalt er det kun sengeplasser som kan reserveres på våre hytter. Unntaket er Maistua som
kan leies eksklusivt (hele hytta) for medlemmer for 750,- pr døgn.
Generelt om hyttedriften
Det er en overordnet målsetting at turlagets hytter skal være attraktive turmål og trivelige å
komme til. Harstad Turlag mottok i 2016 en arv som er ble vedtatt brukt til oppgradering av
hyttene. Sammen med andre finansierings- og tilskuddsordninger samt Eventyrlig Oppussing
fra TV3 og samarbeidspartnere, har dette gjort oss i stand til å pusse opp, renovere og bygge
nye hytter. For å nå målsettingen legger tilsynene ned mange arbeidstimer i drift og
vedlikehold. Spesielt for fjellhyttene er transportkostnadene betydelige og arbeidsoppgavene
må planlegges grundig. I 2018 har det vært utført omfattende arbeid på hyttene. I tillegg til de
tradisjonelle hyttene på fjellet er styret i planfasen for etablering av vår første kysthytte på
Grytøy.

Oversikt overnattinger på turlagshyttene

Bjørnhaugen
Blåvatnhytta
Fossestua
Grønnkollen
Haakonsbu
Maistua
Skoddeberghytta
Toralfsbu
Turlagshuset
Sum

2018
372
123
129
40
42
30
399
274
0
1409

2017
281
105
136
40
130
6
157
330
12
1197
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2016
350
120
134
155
135
6
178
250
12
1340

2015
350
145
135
360
110
10
180
260
20
1570
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Priser for leie av hyttene i 2018
Overnatting medlem
•
•
•
•

Voksne:
19-26 år:
13-18 år:
0-12 år:

kr 150,kr 100,kr 75,kr 0,-

Prisene har over flere år ligget fast. I samarbeid med tilstøtende turlag har styret med
virking fra 1/1-2019 valgt å justere prisene.
Overnatting ikke-medlem
•

Dobbel pris av medlemsprisen

Dagsbesøk medlem/ikke medlem
•

Voksen:

kr 40,-

Sauna (Blåvatnhytta og Haakonsbu)
•

Per person:

kr 50,-

Gruppeleie
•
•

Gruppeleie *): kr 2000,- pr døgn
Kommersielle aktører etter avtale

*) Med grupper forstås ideelle organisasjoner som driver med barne- og ungdomsarbeid samt
skoleklasser fra grunnskole, videregående og folkehøgskoler

7.

Status for Turlagshuset og hyttene

Turlagshuset
I turlagshuset leies det ut to kontorer til Harstad og Omland Sportsfiskere for kr 15 000 pr år.
Inntekter for utleie til møter og arrangementer i 2018 er i størrelsesorden ca. kr 50 000.
Arbeidet med å ruste opp kjelleren er nå startet. Toaletter og kjellernedgang er malt og
arbeidet vil fortsette i 2019. Omfattende opprydding og fjerning av gammelt utslitt inventar
har startet. Kjellerlokalene vil i 2019 bli tilrettelagt for lager til våre utvalg.
Styret har i 2018 besluttet at utleie av sengeplasser for tilfeldig overnatting ikke lenger er et
tilbud. Overnatting i forbindelse med arrangementer kan fortsatt være aktuelt etter avtale.
Behov for å etablere et dokumentarkiv og plass til oppbevaring av bøker og publikasjoner
medfører at antall sengeplasser reduseres til fra 8 til 4.
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All intern bruk i regi av Harstad Turlag sine arrangementer er gratis. Utleie til andre formål
har fulgt følgende satser i 2018:
Utleiesatsene

2018

Turlagshuset «Teltet» døgn leie
Utleie av møterom, dagtid/kveld
Mindre arrangementer (barneselskap)
Tillegg for leie av vask

kr 2000
kr 1000
kr 750
kr 1200

Bjørnhaugen
Hytta har 6 soverom med 12 sengeplasser. Bjørnhaugen er turlagets første hytte (57 år), men
er fortsatt bra benyttet og hadde 372 overnattinger i 2018. Av dette utgjør ca. 60 prosent
skoleklasser, lag og foreninger som benytter hytta som base for sine ulike aktiviteter. Hytta er
etter det omfattende oppgraderingsarbeidet i 2017 blitt godt mottatt og pent behandlet av
besøkende. I sommer ble skraping og utvendig maling av hytta utført av tilsynet. Med
økonomiske tilskudd fra Troms Fylkeskommune og Harstad Sparebankstiftelse ble et
omfattende arbeid med uteområdet utført etter ferien. Området i tilknytning til hytta er
drenert, planert og gruset. Det er anlagt en permanent grill og bålplass med tre sittegrupper.
Uteområdet er etablert med totalt ca. 40 sitteplasser og tilhørende bord. Det er også innkjøpt
lekestativ med husker og sklie som blir montert i 2019.
Fossestua
Hytta har 8 sengeplasser. Besøket har i 2018 vært på det jevne med en liten nedgang over de
siste år. Tilgjengelighet nært vei gjør at hytta er populær blant familier. Hytta er i brukbar
stand, men det er behov for utvendig vedlikehold som bør prioriteres i 2019. Arbeid med å
snekre ferdig plattinger utendørs gjenstår. Materialer til dette arbeidet er kommet på plass
utenfor hytta.
Styret er usikker på videre utvikling for denne hytta og vil vurdere relevans sett opp mot
øvrige hytter og løypenett i løpet av 2019.
Haakonsbu
Hytteanlegget har 12 + 4 sengeplasser. En ny hytte ble oppført høsten 2018. Arbeidet ble
utført av snekkere fra Saltdalshytta som også leverte byggesettet. Arbeidet har vært
omfattende og det er lagt ned over 3500 dugnadstimer under byggeperioden. Innflyging av
materiell og byggesett ble gjennomført i godt vær. Under byggeperioden har det vært store
utfordringer med mye nedbør og krevende forhold. Dette til tross så har prosjektet blitt fullført
på en solid måte innenfor de økonomiske rammer som er satt. En stor takk til Kristian
Jakobsen som har bruk over 20 helger inne på fjellet for å få dette til. En stor takk også til Siv
Eilertsen som også har bidratt stort inn i prosjektet. Begge er nå en del av hyttetilsynet og
følger opp hytteanlegget videre.
Som en del av prosjektet er det bygd badstuhytte, samt vedskjul som tilbygg til gammelhytta.
Det er laget platting rundt hyttene på dugnad fra flere frivillige. Montering av løst og fast
inventar ble også gjort av frivillige. Den gamle hytta har fått noen små oppgraderinger med
knagger, puter, samt hevet senger for bedre plass til lagring. Arbeidet med platting rundt
hovedhytta vil fortsette i 2019. Den gamle hytta er fortsatt funksjonell, men bærer klart preg
av tidens tann og har behov for vedlikehold.
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Haakonsbu fremstår nå som et utrolig flott hytteanlegg og vi ser en klar stigning i
besøkstallene etter at den nye hytta kom på plass. Vi kan på det varmeste anbefale våre
turvenner å nyte utsikten fra oppholdsrommet i hytta. En måneskinnskveld i vinterlandskap
med nordlys er eventyrlig og spektakulært.
Toralfsbu
Hovedhytta og sikringshytta har 8 + 4 sengeplasser. Det har i 2018 vært en liten nedgang i
besøket i forhold til toppåret 2017. Styret antar at det dårlige været denne høsten var en
medvirkende årsak til dette. Drift og vedlikehold er utført som normalt. Det er fraktet opp to
års forsyninger med ved i forbindelse med helikoptertransport til Haakonsbu. Hovedhytta på
Toralfsbu er moden for erstatning og planlegging av ny hytte har startet. Våren 2019 vil
turlagets medlemmer bli invitert til medlemsmøte for å få innsikt i prosjektet. Det er styrets
anbefaling at det bygges en ny hytte på Toralfsbu som ferdigstilles sommeren 2020.
Maistua
Hytta har fire sengeplasser. Hytta ble gjennom TV-programmet «Eventyrlig oppussing»
totalrenovert i 2018. En egenkapital på ca 0,5 mill kr utløste leveranser i bygningsmateriell og
arbeidstid på verdier over 2 mill kr. Deler av egenkapitalen forventes å få tilbake gjennom
Spillemidler og tildeling fra Olav Thons DNT stiftelse. Harstad Turlag har i mange henseende
skutt gullfuglen gjennom dette prosjektet, og Maistua fremstår nå som en unik og fantastisk
hytte med et helt spesielt særpreg. Utenfor Maistua er det bygd en VikingDome i pleksiglass.
Episoden om Maistua ble sendt på TV3 22. november, med to repriser. VikingDomen har i
seg selv blitt et meget populært turmål som er åpen for allmenn bruk.
Gunn Elin Fedreheim var initiativtager til å foreslå Maistua til Eventyrlig oppussing og har
ledet store deler av prosjektet, mens daglig leder Jørn Arild Thorvaldsen har gjort en enorm
innsats med det byggetekniske og logistikken. Dette har vært mye mere enn bare et vanlig
byggeprosjekt med den store medieinteressen (inkludert tv-innspillingen) og mye krevende
koordinering fra mange involverte aktører. Samtidig har hyttetilsynet med Hans Anthon Uhre
bidratt med en betydelig innsats gjennom hele byggeperioden. Det er en fantastisk innsats og
engasjementet som gjør at Harstad Turlag har fått en perle av en hytte. En stor takk til alle tre
for denne innsatsen.
Utleie av plass til teleselskaper er opprettholdt i underetasjen og dette bidrar med viktige
leieinntekter for anlegget. Hytta ble åpnet for publikum og ordinær bruk 22. november 2018.
Siden åpningen har det vært daglige besøk på hytta og antall overnattinger har overgått alle
forventinger. Bare i romjula var Maistua utleid i fem dager, og de fleste helger i januar og
februar 2019 er hytta fullbooket.
Hytta ligger i gangavstand 30-40 minutter fra veien og er blitt et mye bruk turmål for både
tilreisende og befolkningen i Harstad. Sett opp mot inntekter for dagbesøk ser vi dessverre at
mange ikke betaler for dagopphold. Hytta har standard DNT-nøkkel, men det vurderes nå om
vi i barmarksperioder må sette på en egen lås med nøkkel som hentes mot depositum og
registrering.
Den økte trafikken til Maistua har ført til slitasje på stiene fra Krafthallen og Klubbåsveien.
Styret vurderer forskjellige tiltak i denne sammenheng.
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På Maistua er det lagt opp til en egen ordning ved at anlegget kan bookes for eksklusiv bruk.
Leietager disponerer da hytta fra kl. 17:00 til påfølgende dag kl. 11:00. Dersom den ikke er
forhåndsbooket kan hytta disponeres for tilfeldig overnatting mot standard sengepriser.
Blåvatnhytta
Hovedhytte og sikringshytte med 6 + 4 sengeplasser. Hyttene har behov for vedlikehold og
det er anskaffet nye ildsteder til begge hyttene. Været laget trøbbel for transporten i 2018, slik
at de nye vedovnene kom opp, men ikke de nye pipene. Derfor er det bare hovedhytta som har
fått montert ny ovn. Det er gjennomført etterforsyning av ved og rekvisita til hyttene. Det er i
2018 montert ny gassovn i kjøkkenet i hovedhytta. Forefallende vedlikehold med maling av
væreutsatte deler på hytter og sjå er utført. Reservejolla har blitt reparert (den var et vrak).
Alle vinduer og kantbord på hovedhytta er malt. Det er i 2018 utført rundvask på hovedhytta.
Skoddeberghytta
Hytta har 10 soveplasser fordelt på to soverom og hems. Hytta ble åpnet etter renovering i
oktober 2017 og det har vært en markant økning i besøkstallet i 2018 sammenlignet med
tidligere år. Det ble registrert 399 overnattingsdøgn i 2018.
I løpet av første driftsår siden renoveringen ble det, basert på brukererfaring, foretatt
utbedring av ventilasjon i det nye tilbygget. Årets store aktivitet på Skoddeberghytta var
veddugnad i juni hvor det ble nedlagt 125 dugnadstimer. I tillegg er det arbeidet med rydding
etter skogfellingen i 2017 (gjenstår en del til 2019). Ellers har hytta fått ett strøk med utvendig
maling. Fortsatt er det behov for maling av vindu i 2019. Deler av stien fra parkeringsplassen
er kloppet. Nytt 12V anlegg, badstue og ny do-løsning har fungert godt med gode
tilbakemeldinger fra gjestene.
Grønnkollhytta
Hytta har 20 soveplasser på madrass på soveloft. Hytta har vært stengt for utleie store deler av
2018. Dette skyldes i hovedsak problemer med ovnsrør og pipe/peis. Det har vært et par
skoleklasser på overnatting i løpet av året, samt at hytta har vært brukt til ett arrangement i
samarbeid med Utenfor Allfarvei forlag. Ungdomsgruppa har hatt et eget prosjekt med
dekorering av yttergangen.
Ny utvendig pipe til den lille stua er innkjøpt og vil bli montert i 2019. Den lille delen av
hytta vil så bli satt i stand slik at den fyller kravene til gjenåpning som en DNT-hytte.
Videre planlegges det å søkes spillemidler til en større renovering av tak og vinduer. Dette er
et omfattende arbeid som vil kreve tilsagn om finansiering før det kan starte. Det er også søkt
om midler for å fortsette oppgradering av stien fra Fjellveien.

8. Dugnadsarbeidet
Antall dugnadstimer er registrert i etterkant av arbeidet er basert på innrapporterte data for
turrapporter og for de aktiviteter som er gjennomført i 2018. Samlet er det styrets vurdering at
Harstad Turlag har gjennomført 8412 dugnadstimer. Dette er samlet sett en imponerende
dugnadsinnsats.
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Tabellen viser hvordan denne innsatsen er fordelt på de forskjellige aktiviteter
Dugnad 2018
Styret
Fellesturer inklusiv tirsdagsturer
Løypeutvalget
Natur- og miljøvernkomiteen
Barnas Turlag Harstad
Barnas Turlag Lødingen
DNT ung Harstad
DNT fjellsport Harstad
Kommunikasjonsgruppa
Hytter
Seniorgruppa
TOTALT

648
750
288
140
250
20
300
300
250
5316
150
8412

Fordeling dugnadstimer på hyttene

Bjørnhaugen
Toralfsbu
Haakonsbu
Fossestua
Blåvatn
Skoddeberg
Maistua
Grønnkollen
Turlagshuset
Sum

2018
160
220
3552
62
182
230
760
40
110
5316

2017
145
125
48
144
40
1006
10
40
145
1703

Dugnadsarbeid på løypenett
Løypen mellom Kanstad og Toralfsbu er blitt lagt utenom Tverrfjellet. Løypen går nå ned til
elveutløpet av Svartvannet. Det er bygd en ny bru over elva fra Svartvatnet. Dette vil gjøre
strekningen lettere å forsere i perioder med mye nedbør og under snøsmelting. Ytterligere en
bro ble bygd ved utløpet av Storvatnet i Johnsheimen, men denne er nå demontert i påvente av
nødvendig godkjenning. Karl Wiktor Hind har brukt mye tid, og båret langt og tungt i
fjellheimen i 2018 for å få dette til. Samlet er det utført 288 dugnadstimer der åtte personer
har deltatt.
I samarbeid med Kongsvik Utmarkslag er det blitt bygget to nye broer over elevene mellom
Vesterforsvatnan. Utmarkslaget stod for materialene og byggingen mens turlaget stod for
flygningen som ble gjort samtidig med flygning til Haakonsbu.
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9. Økonomi
Generell kommentar
Regnskapet for 2018 viser at Harstad Turlag har en sunn og god økonomi. Resultatet viser et
overskudd på kr 482 953. Overskuddet i 2018 må sees i sammenheng med underskudd i 2017
med kostnader knyttet til Skoddeberghytta og Bjørnhaugen som i regnskapet for 2018 er
inntektsført.
Harstad Turlag har i 2018 gjennomført to større byggeprosjekter. Kostnader knyttet til
bygging av ny hytte på Haakonsbu ca. kr 1,6 mill. ex. mva. For Maistua er kostnadene i 2018
kr 0,54 mill. ex. mva. Harstad Turlag har i 2018 tatt opp et lån på kr 1 005 000 i Harstad
Sparebank for å sikre mellomfinansiering under byggeperioden. Lånet tilbakebetales i 2019
når innbetaling fra spillemidler og tildelinger fra Olav Thons DNT stiftelse foreligger.
Harstad Turlag har ved regnskapsavslutning kortsiktige fordringer på kr 2 183 000. Dette er i
hovedsak tilsagn om Spillemidler og fra Olav Thons DNT stiftelse for Skoddeberghytta kr
326 000 og kr 1 180 000 for Haakonsbu. I tillegg utgjør kompensasjon for merverdiavgift kr
552 075.
Den økonomiske verdiskapningen i Harstad Turlag genereres i stor grad av dugnadsinnsatsen
som legges ned både i bygging av hytter og turaktiviteter. Dugnaden medfører at det i stor
grad er mulig å finansiere nybygg i 2018 med begrenset uttak av egenkapital fra Turlaget.
Av den mottatte arven fra 2016 på kr 1 275 974,- har Harstad Turlag disponert kr 275 974,- til
byggeprosjektene på Haakonsbu og Maistua.
Inntekter fra forskjellige fond og stiftelser utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for
Harstad Turlag. Bidrag som kommer i tillegg til spillemidler og Olav Thons DNT stiftelse
utgjør i 2018 drøye kr 860 000,- Dette er helt avgjørende for å opprettholde et såpass stort
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aktivitetsnivå. Styret vil berømme den gode jobben daglig leder gjør med å innhente eksterne
midler. Tabellen viser oversikt over alle bidragsytere i 2018.
Søknad til
Gjensidigestiftelsen
Troms Fylkeskommune
Miljødirektoratet
Helsedirektoratet 2018
Miljødirektoratet
Troms Fylkeskommune
Miljødirektoratet
Harstad sparebank stiftelse
Harstad sparebank stiftelse
Harstad sparebank
Harstad sparebank stiftelse
DNT
Harstad kommune
Harstad sparebank stiftelse
Nordenfjeldske bykreditts
stiftelse

Beskriv tiltak
Inkludering, aktivisering og friluftsliv
Utemiljø for Bjørnhaugen turisthytte
DNT Ung-harstad
Transportstøtte turer
Transportstøtte turer
Bru over kvitelva og i Kongsvikdalen
Barnas TH - Lavterskeltilbud
Utemiljø for Bjørnhaugen turisthytte
Bru over kvitelva og i Kongsvikdalen
Ung Harstad, støtte
Fjellsportsgruppa
Frifond, støtte til barn/unge
Driftstilskudd
Haakonsbu
Haakonsbu

Tildeling
165 672
40 000
40 000
17 500
10 000
11 000
25 000
40 000
40 000
10 000
30 000
77 500
58 700
150 000
149 000
864 372

Økte krav fra myndigheter for rapportering av skatt og merverdiavgift, samt krav til
anleggsregnskap har gjort det nødvendig å få på plass et tilfredsstillende regnskapssystem.
Det har i 2018 vært arbeidet målrettet for å løse dette og Harstad Turlag har inngått avtale
med BDO som vår regnskapsfører. Årsregnskap for 2018 er levert av BDO. All
fakturahåndtering utføres nå elektronisk og bilag lagres med tilhørende kommentarer for
senere kontroll og rapportering.
For øvrig vises det til framlagt årsregnskap for 2018.
Styret mener å utøve en nøktern drift som ivaretar lagets verdier og forpliktelser og at det er
god sammenheng mellom de forpliktelser som inngås og finansiering.
Forsikring
Hyttene, inkludert innbo, anneks og uthus, er fullverdiforsikret i Gjensidige og Eika.
Kostnader til forsikringspremie utgjør i 2018 ca. kr 96 000.
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10. Avslutning
2018 var på mange måter et svært uvanlig år for Harstad Turlag, og vi kan trygt si at vi bidro
med prosjekter som er solide markeringer av DNTs 150-årsjubileum.
Turaktiviteten har i 2018 vært økende, og tilbudet om tirsdagsturer har stabilisert seg. Barnas
Turlag i Harstad er i stabil drift og har funnet et tilbud som fenger mange. Barnas Turlag
Lødingen har ligget litt nede, og det anbefales at disse følges ekstra opp i 2019. Aktiviteten i
DNT ung er god, og det var spesielt gledelig at det i løpet av høsten ble utdannet flere
turledere til DNT ung. Fellesturene er populære, og mange av påmeldingsturene fulltegnes i
god tid før turene. Tirsdagsturene har etablert seg som et ettertraktet tilbud. Fjellsportgruppa
tilbyr gode aktiviteter og opplæring, og tilbudet er svært godt mottatt. Seniorgruppa har
etablert seg, og har gjennom 2018 hatt jevnt god deltakelse.
Vi har de tre siste årene utdannet mange nye turledere i Harstad Turlag. Dette har vært en
hovedårsak til at turaktiviteten har tatt seg opp, men også en forutsetning for at turene
gjennomføres på en sikker måte. Vi har nå 41 turledere med grunnleggende
turlederutdannelse, seks med sommerturlederutdannelse og kun to med
vinterturlederutdannelse. Vi vil i 2019 ta sikte på å få utdannet flere til sommerturledernivå.
Dette vil bli gjort i samarbeid med våre naboforeninger hvor vi har etablert et godt samarbeid
spesielt med Troms Turlag. Vi vil videre etterstrebe å risikovurdere turene i større grad enn
det gjøres nå.
På hyttefronten har mye skjedd, og det er gledelig å se at hyttene oppgraderes, at det bygges
nytt og ikke minst at våre medlemmer og andre tar godt imot de oppgraderte anleggene.
Satsningen på hyttene fortsetter, og vi gleder oss til å presentere flere hytteprosjekter
fremover.
Harstad Turlag har en god økonomi og styret legger vekt på at tilfredsstillende finansiering
skal foreligge for nye hytteprosjekter igangsettes.
Eventyrlig oppussings renovering av Maistua har fått svært stor oppmerksomhet, og Maistua
har blitt et attraktivt turmål. Vi er svært glade for at hyttetilsynet er utvidet og for den enorme
innsatsen de la ned der i forbindelse med oppussingen. Vi er også enormt stolte over å kunne
tilby ei helt ny hytte på Haakonsbu, og ser at nybygget har vakt stor interesse. Hytta hadde
aldri blitt bygget uten at hyttetilsynet og prosjektleder la ned en ekstremt stor innsats, og vi er
enormt takknemlig for alle timene som ble lagt ned der.
Vi har mange frivillige som nedlegger en solid innsats i turlaget. Vi ser likevel at det er behov
for flere dugnadshender, og vi vil sette fokus også på dette i 2019, og ønsker alle som vil
bidra hjertelig velkommen med på laget.
I tråd med DNTs veivalgsdokument for perioden 2019 til 2023 jobbes det med Harstad
Turlags prioriteringer i samme periode. Dette er et arbeid som pågår og som vil sluttføres i en
handlingsplan i 2019. I sammenheng med dette skal det også fokuseres på forebygging og
håndtering av kritikkverdige forhold, inkludert etiske retningslinjer.

Harstad Turlag – Årsberetning for 2018

side 17

